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VOORREDE. 

Het drietal Evangeliedienaren, van wier leven en bedrijf in de vol¬ 

gende bladzijden eene, aan gedrukte en ongedrukte bescheiden ontleende, 

schets geleverd wordt, vraagt en verdient de aandacht mijner tijdgenoo- 

ten. Die drie mannen toch waren gewoon hunne beste krachten en al 

hun liefde te wijden aan de uitbreiding van het Evangelie, 't zij ze in 

den geivonen zin des ivoords als predikers optraden, 't zij ze in dienst 

van den Staat hunne dagen sleten. 

Tijdgenooten waren ze en elkander niet vreemd gebleven, terwijl ze, 

ieder op zijn trant, toonden, zich het Evangelie niet te schamen, daar 

zij het hadden leeren kennen als eene kracht Gods ter zaligheid. 

Hunne werkzaamheid teekent ons de onderscheidene wijzen, waarop 

in den dienst van dat Evangelie de ijver zich kan openbaren. De Kerk, 

georganiseerd of nog in hare organisatie te volmaken, biedt taffin het 

veld van zegenrijke bezigheid; overhaao predikt het woord, tijdig en 

ontijdig, waar hij eene gemeente van geloovigen vindt; altsada, van ker¬ 

kelijke of gemeentelijke banden weinig heils wachtende, legt allen nadruk 

op de persoonlijke gemeenschap van den individu met den Heiland der 

ivereld. 

Met gelijke liefde heb ik hun beeld geteekend, en acht mij gelukkig 

menige tot heden onbekende bijzonderheid in het licht geplaatst te heb¬ 

ben. Op het belangrijke van deze personen als repraesentanten van onder - 



VI V OOKREDE. 

scheiden Christelijken levensvorm behoef ik niet opmerkzaam te maken; 

met de toen reeds heerschende denkbeelden betreffende Kerk en gemeente 

stemmen overhaag en albada in geenen deele overeen. Naar mijne over¬ 

tuiging hebben zij volkomen goed begrepen, dat eene kerkelijke gemeen¬ 

schap wezen kan en wezen moet de vrije vereeniging niet van eens- 

denkenden maar van eensgezinden, die, omdat en voor zoover zij in 

Jezus Christus leven, met elkander verbonden worden en verbonden 

blijven door den band des gdoofs, niet door wetten, reglementen of 

voorschriften. 

Doch de zuurdeesem van het Roomsche Kerk-begrip, ivaarmede onaf¬ 

scheidelijk verbonden is het voorstaan van eene zaligmakende leer, zat 

zoo diep in het bloed van de zonen der Reformatie, dat mannen als 

overhaag en albada in hun tijd voor ketters zijn uitgemaakt. 

Ik doe geen enkele poging, om der gelijke blaam van hen te keer en; 

spreken en handelen als zij gedaan hebben, mag niet op de goedkeuring 

der meerderheid rekenen, 't Is al wel, dat hun geest is blijven voort¬ 

werken en nog werkt naast die der voorstanders van de georganiseerde 

Kerk, als wier waardige dienaar taffin voor ons staat. Met oprechten 

eerbied en ivarme sympathie voor allen die op een zelfde plaats als hij 

het Evangelie dienen, houd ik mijn bee niet onderdrukt, dat naast de 

zulken het nooit ontbreke aan Evangeliedienaars als overhaag, als 

albada. Het veld den arbeiders ten deel gevallen zij onderscheiden; 

wie ze beschouwt als dienaars van het Evangelie, die moet hun de lof¬ 

spraak toekennen, dat zij voor één doel bezig zijn geweest, en — gewis 

niet■ zonder rijken zegen. 

c. SEPP. 
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J E A N TAFFIK 

De naam van den man, aan wiens nagedachtenis de volgende 

bladzijden worden gewijd, behoort niet tot de onbekende; in¬ 

tegendeel; de schrijvers over de geschiedenis der Nederlandsche 

kerk hebben van zijne trouwe werkzaamheid niet gezwegen en 

hulde gebracht aan den ijver, waarmede hij zijne gaven in den 

dienst van Christus heeft aangewend. Toch mag het niet over¬ 

bodig heeten, nog eens en wel opzettelijk de aandacht te ves¬ 

tigen en op zijn persoon en op zijne geschriften, om alzoo 

enkele bijzonderheden van zijn leven nader toe te lichten en 

beter kennis te maken met hetgeen er van zijne hand is na¬ 

gebleven. 

De volgende bladzijden leveren de vruchten van eene ernstige 

poging om zijn beeld te teekenen. 

Toen hij, in Antwerpen voor het eerst als predikant op¬ 

tredende, plaats nam onder de verdienstelijke bevorderaars der 

Hervorming in ons vaderland, had hij reeds een moeielijke 

loopbaan afgelegd, en toen hij van daar vertrok, heeft hij met 

trouwen ijver de belangen van Prins willem gediend, om ver¬ 

volgens de gemeenten van Haarlem en Amsterdam op te 

bouwen. 

1 
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In de Mémoires van paquot, tom XI pag. 167 ss. worden 

eenige bladzijden gewijd aan het levensbericht van .tean taffin 

(le vieux), jean taffin (le jeune) ook wel le neveu genoemd !) 

en piEiiRE taffin. Nog kennen wij jacques taffin * 2), broeder des 

eerst-, vader van den in de tweede plaats genoemden, terwijl 

in de geschiedenis van de vervolging der Evangelie-belijders in 

België NicoLAAS taffin vermeld wordt 3); deze was secretaris 

der stad Doornik, werd afgezet, later 22 Juni 1567 gebannen 

en al het zijne verbeurd verklaard; in 1572 vond hij door de 

hand der Spanjaarden een gewelddadigen dood te Bergen, 

nadat lodewijk van nassau die plaats verlaten had. Rahlenbeck 4) 

noemt nog een broeder germain, van wien wij elders geene 

melding vinden gemaakt. Ook behoorde tot de broeders quintin 

taffin, bekend onder den naam van Heer de la Pree of du 

Pree 5). Lange jaren diende hij de Staten-generaal als hun ge¬ 

machtigde bij het leger van Hendrik van navarre 6). Deze allen 

behoorden tot den Evangelischen tak van het geslacht. 

‘) Dit geschiedt in de notulen der Sjmode, doch houdt op zoodra taffin, de 

oude, overleden is. Aan het Notulenboek der Synode hecht ik veel, ook ter 

wederlegging van hetgeen ab utrecht dresselhüis, de Waalse he ge¬ 

meenten in Zeeland, blz. 15 schrijft over de familiebetrekking dezer 

beide taffin's. 

*) Bij herhaling werd hij door willem I voor staatkundige zendingen gebruikt. 

Vgl. w. e. j. berg, De Réfugiés in de Nederl., I, blz. 337, noot 3. 

3) Aan dezen moet gedacht worden bij hetgeen flor. v. d. haer, de i n i t i i s 

tumult. Belgic. schrijft, pag. 284 sq. 

4) Mémoires de jacques de wesenbeke, pag. 293. 

5) In de Navorscher, III, blz. 284 volg. en in de Correspondance 

du Cardinal de granvelle, p u b 1 i é e par M. edmond poullet, I, pag, 

202, komen eenige berichten betreffende de familie taffin voor, die toegelicht 

worden door hetgeen den lezer hier is medegedeeld. 

6) Onderscheidene zijner rapporten zijn afgedrukt in den 17, 18, 19 en 20sten 

Jaargang der Kronijk van het hist. Genootschap, gevestigd 

te Utrecht. Bor, XXX, bl. 710, roemt zeer zijne ervarenheid „in de Franse 

„zaken. De Heeren Staten waren rouwigh van zyn overlyden (10 Mei 1593), 

„ want hy was een zeer eerlyck man, hebbende de Heeren Staten wel en getrou- 

„ welyck tot harer contentement gedient.” 
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In welke betrekking van verwantschap zij tot pierre tap¬ 

pin stonden, kan ik niet beslissen; deze was te St. Orner ge¬ 

boren en bekend als auteur van een liber singularis de 

Veteruin Romanorum anno secu 1 ari ej usque potis- 

simum per 1 udos seculares celebritate eornmque 

chronologia, in 1610 voor het eerst uitgegeven en Mater door 

GRAEvius opgenomen in torn. VIII, antiqq. Rom. Deze pierre 

taffin was lidmaat der Roomsche kerk. In het Album Stu- 

diosorum Academiae Lugduno Batavae komen nog 
4 

deze namen voor: 

1579, Febr. 28, dionisius taffinus, Tornacensis L. 

„ „ „ joannes taffinus, Tornacensis L. 

1603, Oct. 25, joannes taffinus, Antverpiensis P. 

1632, Mali 17, joannes taffyn, Vlissingensis T. 

Bij de onzekerheid, die aangaande de leden van dit geslacht 

heerscht, waag ik ge'ene gissing om de betrekking aan te wijzen 

waarin de genoemden tot elkander stonden. 

Doornik is de plaats geweest, waar jean taffin het levens¬ 

licht zag uit het huwelijk van remy taffin; de naam der moeder 

wordt nergens genoemd, evenmin als het jaar der geboorte van 

onzen taffin; waarschijnlijk was het 1528, het tijdstip waarop 

Doornik den naam begon te verdienen, daaraan door strada 

gegeven, dien van Geneva Flandrica. Scmoock *) verklaart 

naar waarheid: „in nulla Ecclesia Flandriae major zelus un- 

quam notatus, nee ulla urbs plures martyres et pro eausa Christi 

per universam Europam exules exhibuit.” 

De familie taffin behoorde toen tot de volgelingen van Rome. 

In het jaar 1544 ontmoeten wij jean taffIn, waarschijnlijk een 

broeder van remy taffin, onder de „jurés’', voor welke de 

eerste martelaar pierre brully heeft terecht gestaan 2). Niets is 

') De bonis vulgo Eccl., pag. 470. 

s) Ch. paillard, Le proces de pierre brully, pag. 22. 
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dus waarschijnlijker dan de meening, dat onze taffin zijne 

jeugd en jongelingschap als lidmaat der Roomsche kerk gesleten 

heeft. Zijne aanstelling bij den kardinaal granvelle, als secre¬ 

taris, bewijst dat hij tot de volgelingen van Rome moet gere¬ 

kend worden. Het is dus verkeerd hem, gelijk wel eens geschiedt, 

te tellen onder de voorgangers van brully, den genoemden 

martelaar, die in 1545 verbrand is geworden. Ook zijn leeftijd 

verbiedt dit*). 

Waar taffin gestudeerd heeft, weten wij niet; zeker niet te 

Genève, daar hij, toen deze hoogeschool gesticht werd, reeds 

in dienst der kerk getreden was * 2). Toch houd ik het voor 

hoogst waarschijnlijk, dat hij even als zijn landgenoot en vriend 

guy de bray, te Genève het onderwijs van Calvin en beza 

genoten heeft, eer de academie gevestigd werd. Van een ver¬ 

blijf te Heidelberg of te Marburg vinden wij nergens 

>) De ijverige Martyroloog, aan wiens grondige onderzoekingen de geschiedenis 

der lijdende kerk in B e 1 g i e zooveel te danken heeft, ch. paillard, noemt 

tappin een der voorgangers van brully. In een medegedeelde acte van 30 De¬ 

cember 1544, opgenomen in het geschrift le Proces, eet, pag. 54 worden 

„ Daniël iTERo, STAFPiN et antoine” aangeduid als précurseurs van brully. In¬ 

dien met den hier voorkomenden stapfin een taffin bedoeld ware, kon dit wel 

niet de toenmaals Kljarige jean zijn. Overigens klinkt het uiterst vreemd, dat 

te Doornik, waar genoemde acte is uitgevaardigd, de familie taffin woonde 

en hare leden tot de regeering behoorden, in een openbaar stuk staffin zou 

geschreven zijn, waar men op een persoon met den familienaam taffin het oog 

had. Ik voor mij meen, dat er geen grond bestaat, om de namen van staffin 

en taffin aan een en denzelfden persoon toe te kennen. 

2) Aan wien wij te denken hebben, pag. 36 van het Livre du Recteur 

op het jaar 1584 den naam vindende van joannes taffinus Tornacensis, theol. 

stud., durf ik niet bepalen, daar het bijgevoegde Tornacensis mij verbiedt, om 

met Prof. de wal in diens toelichtende aanmerkingen betreffende de namen der 

Nederlanders, die in Heidelberg en Genève gestudeerd hebben (H a n- 

d e 1. der maatschap, van Ned. Letterk. 1865, blz. 205 vlg.) aan 

een zoon van onzen taffin te denken; eerder ben ik geneigd, hier den neef te 

zien aangeduid, denzelfden, wien, naar ik meen, de defensie der theses moet 

worden toegekend, welke paquot, Mémoires, XI, pag. 174, stellig verkeerd 

aan taffin, le vieux, toeschreef. 



eenig spoor. De vroeg ontstane en innig vriendschappelijke be¬ 

trekking tusschen hem en beza wettigt de door ons veronder¬ 

stelde verhouding van meester en leerling. Doch gaarne erkennen 

wij, vragen betreffende taffin’s vorming en ontwikkeling onbe¬ 

antwoord te moeten laten bij gebrek aan bescheiden. Waar 

wij hem het eerst ontmoeten, zouden wij hem wel niet ligt 

gezocht hebben. 

Wij ontmoeten hem als secretaris of bibliothecaris aan den 

dienst van den kardinaal granvelle verbonden. Uit drieërlei 

bron vloeit het bericht betreffende dit minst bekende deel van 

taffin’s levensloop. 

Van het Archief der gemeente van Emden zijn onlangs 

eenige zeer belangrijke brieven gedrukt1), waarbij een, door 

den kerkeraad van Antwerpen, dato 17 Februari 1558, af¬ 

gezonden aan dien van Emden. In bedoelde letteren worden 

in het breede de onaangenaamheden behandeld, die binnen de 

gemeente van Antwerpen tusschen den predikant van haem- 

stede en de opzieners der broederschap gerezen waren. Die van 

Antwerpen deelen mede dat zij de bemiddeling hebben in¬ 

geroepen, onder anderen van „jan taffyn, die secretaris des 

„ Bisschops van Atrecht is geweest.” Een ander getuigenis 

voor het feit, dat taffin dergelijke betrekking bekleed heeft, 

ligt in het schrijven der Landvoogdes, de Hertogin van Panna, 

dato 29 April 1566, aan den markgraaf van Antwerpen, 

waarvan wij hier dit gedeelte overnemen: „Tres chier et bien 

aimé; nous sommes advertie que présentement il y aurait en 

la ville d’Anvers ung surnommé taffin, ayant par cydevant 

servi le Cardinal granvelle de Bibliothecaire” 2). 

Op verrassende wijze wordt dit bericht der landvoogdes toe- 

') Werken der Marnix-Vereeniging, serie III, Deel II, blz. 60. 

3) Gachard, Corresp. de philippe II, tom. II, pag. 562. 
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gelicht door de bewijzen der vriendschap, die er bestond tus- 

schen taffin en granvelle’s lateren secretaris, maar vooral 

tusschen taffin en het dienstpersoneel van den kardinaal. De 

zaak is der moeite waard, om er met uitvoerigheid bij stil te 

staan. 

Op de Stads-bibliotheek te Hamburg en de Bourgondi¬ 

sche te Brussel bevindt zich een gelijkluidend afschrift van 

eene groote menigte brieven, weleer gericht aan den geleerden 

stepfian wynants, meer bekend als stephanus pigfiius, onzen 

landgenoot, den beroemden philoloog, secretaris van granvelle 

en later staatsdienaar van Hertog willem van Cleef ]). 

De origineele stukken zijn tot heden niet gevonden, de af¬ 

schriften veel geraadpleegd * 2). 

Uit deze correspondentie blijkt de vriendschappelijke betrek¬ 

king waarin taffin tot het huis van den kardinaal stond, eene 

betrekking van dien aard, dat de Duitsche geleerde, die op 

deze brieven het eerst de aandacht vestigde, nauwlijks kon 

gelooven dat de schrijver en de Antwerpensche predikant een 

en dezelfde persoon was. De brieven, vier in getal, zijn in hun 

soort belangrijk genoeg, dat wij ze hier geheel overnemen, 

naar den daarvan in het genoemde Bulletin, torn. XIII, pag. 

244 ss. voorkomenden tekst, terwijl wij uit Hamburg, door de 

goedheid van Dr. isler, opperbibliothecaris, een afschrift van de 

brieven erlangd hebben, en alzoo met volkomen zekerheid 

kunnen oordeelen. 

In den tekst, gelijk die te Hamburg is afgeschreven, draagt 

de eerste brief geen opgaaf van jaartal; de andere die van 

1558. Bij den tekst in het Bulletin afgedrukt 3) heeft men 

') Vgl. paqfot, II, pag. 187 ss. 

2) Vgl. vooral Serapeum, XVII, S. 273 ffg., eu Bulletin du Bibli- 

ophil. Beige, XII, pag. 369, waar een naamlijst der personen voorkomt, 

van wie pighius brieven ontvangen heeft. 

3) Tom. XIII, pag. 244 ss. 
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mijns achtens onoordeelkundig voorgesteld, het cijfer 1558 te 

veranderen in 1568; geen gelukkige conjectuur; toen was 

tafïin niet in Antwerpen, de plaats van waar de brieven 

geschreven zijn; toen de toestand van dien aard geworden, 

dat er niet te denken viel aan eene eenigszins welwillende 

verhouding tusschen Roomsch en Onroomsch, en wat alles be¬ 

slist, toen was het reeds vier jaar geleden, dat de Kardinaal 

Brussel en de Nederlanden met ter woon verlaten had. Neen, 

de brieven zijn afgezonden op den dag en de jaarteekening, 

welke zij dragen. Aldus luiden zij: 

I. 

Iliados exemplar Germanicum minusculis characteribus non 

invenio. Aenei silvii opera tibi mitto. Constant compacta tibi, 

fl. 2, s. 14. Bellonii cenomani opera quorum indicem mihi in 

chartula descripsisti compingi euro. Maximum Tyrium 

expectat bibliopola quintodecimo ex hoe die. Constabit coinpac- 

tus, fl. 11. Ctesiae Historia quam in promptu habemus, f. 10 

Fragmenta aristotelis nunquam antehac impressa, f. 3. Plan- 

tinus typographus characteres etiam illis quos epistolae inse- 

ruisti minores habet. Horutn, usu tabulae forma nonnihil con- 

trahetur. Si quid sit, quod me apud eum agere velis, duin hic 

sum, enitar ut operam tibi meam expromptam esse intelligas. 

Magistrum veredaricorum et eins affinem maximtlianum tuo 

nornine salutavi. Velim Domino morirlonio oeconotno, vironio 

') Jean baptiste de taxis, rle groot-postmeester, de vader van een gelijk- 

namigen zoon, welke laatstgenoemde aan koning Philips groote diensten bewees 

en wiens leven beschreven werd door paquot, Mémoires XII, ptag. 258 ss.; 

een andere zoon was koger de taxis, die in hooge kerkelijke bedieningen zijn 

leven sleet en over wien valekius axdkeas, fasti acad. Lov. pag. 59 kan 

geraadpleegd worden. 
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caeterisque domesticis omnibus meis verbis salutem quam 

ofliciosissime dicas. Vale. Antverp. 18 Kal. Febr. 

Tuus ex animo joannes taffinus. A mon frère et ami estienne 

pighius, Secrétaire de Msr le Rdme Evecque de Arras a Bru- 

xelles 1). 

II. 

Cum ad vos Magister carolus clusius Medicus, herbariae rei 

imprimis peritus, mihi singulari amicitia et familiaritate con- 

junctus proficisceretur, rogavit me ut alicui ex domesticis, Rdmi 

Dn Atrebatensis scriberem, cuius opera et favore ipsi ad ejus- 

dem Rdrai Doni hortum pateret aditus, ut herbas minus vulgares, 

quarum in illo plurimas esse intellexit, et videre et considerare 

accuratius possi t. 

Ego vero amico singulari in ea re, quae magnum ei ad 

earn quam profitetur disciplinam adminiculum adferre potest, 

deesse nolui. A te igitur etiam atque etiam peto, mi pighi, 

hanc tu ipsi operam libenter ex me praestes. Si quid vicissim 

erit in quo tibi opera mea et obsequio gratum facere queam, 

ne ingrato istud beneficium fecisse videaris re ipsa praestabo. 

Vale. Antverpiae, 3 ld. April 1558. 

Tibi deditissimus joannes ïaffinus. Velim nomine meo do¬ 

mesticis omnibus salutem quam officiosissime dicas. Valeiterum. 

III. 

Proficiscentem Bruxellas plantinum typographum rogavi, 

ut hasce litteras ad te deferret. Censui nempe non esse prae- 

termittendam occasionem, qua cum ipso librum a te composi- 

’) Het adi’es is op alle brieven hetzelfde. 
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tum et tabulam communicare posses. Literas habet ad Rdmum 

Dn. Atrebatensem quem convenire cnpit. Id ut efficias a te peto. 

Non invitus eum admittet: favet nempe ejus industriae. Tum 

habet ille quod ex voto Rdmi typis commissum ostendat. Si 

quid erit, in quo tibi mea opera gratum facere possem, enitar 

ut eam expromptam tibi fore semper intelligas. 

Vale. Domesticos omnes nominatim velim nomine meo salu- 

tes quam officiosissime. 

Antverpiae, ld. Februar. 155S. 
« 

IV. 

Odysseam homeri. Hessiana versione extare negant biblio- 

polae Antverpienses l). Perresiana quae Hispaniea est (sic euim 

mandasti) cum Iiiade latina Hessiana translatione mitto. Ap- 

piani graecum exemplar, nullum bic invenire potui. Hali- 

carnassaei autem compacti pretium esse dixit bibliopola, 

3 florenorum nostratium. Quod si ad te mitti velis, ubi mihi 

significaris, ut quam primum perferatur, curabo. Si quid aliud 

erit in quo Rdmo Dno Atrebatensi primum (cujus me plurimis 

maximisque beneficiis affectum esse et agnosco et semper prae- 

dicabo), tum tibi caeterisque domesticis rneum officium et stu¬ 

dium, observantiam testari possim, sic habeto omnibus in rebus, 

quantum ego diligentia et industria assequi potero, cumulate 

me vobis satis esse facturum. Vale. Gratissimum mihi feceris si 

domesticis omnibus ex me salutem quam officiosissime dixeris. 

Iterum Vale. Antverpiae, kal. Januar. 155S. 

Constant Ilias cum Odyssea 19 fl. Si haec compingeudi 

ratio Rdmo Dno minus placeat, Bibliopolam admonebo, ut 

consueta posthac utatur. AEneae sylvii opera, quia nondum corn- 

') Te recht: daar iielius eobanus hessus alleen de Ilias heeft overgezet. 

Met de Perresiana Hispaniea wordt de vertaling van gonzalo perez bedoeld. 
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pacta erant per proximum quemque veredariurn mittam. Quod 

de vetustis authoribus scribis, nihil in praesens alind indicare 

possum, quam maximi tyrii, fragmentorum aristotelis, historiae 

CTEsiAE et NicEPHORi exemplaria huc esse allata. Rursum vale. 

Ik geloof volkomen gerechtigd te zijn, om uit den inhoud 

dezer brieven de gevolgtrekking te maken, dat de schrijver 

met piGHius goed bevriend was en blijkbaar veel betrekking 

had op het gezin van kardinaal granvelle. Hoe, wanneer, 

waardoor tappin opgehouden heeft tot dat gezin te behooren, 

weten wij niet en laat bij geenerlei gissing zich bepalen. In 

het jaar 1558 had hij blijkbaar partij gekozen; in genoemd 

jaar toch troffen wij hem te Antwerpen aan. Vroeger, dan 

in den loop van 1557, kan hij aldaar niet gekomen zijn. Im¬ 

mers onder de brieven van Calvin, naar de voortreffelijke uit¬ 

gave van de Straatburgsche godgeleerden baum, cunitz en reuss t), 

vinden wij een schrijven van calvyn a Téglise Fran^aise d’A n- 

vers, gedagteekend 21 December 1556, waaruit blijkt, dat de 

gemeente toenmaals zonder predikant was. Taffin heeft er later 

het ambt aanvaard, bij de Fransche gemeente, ff Is mij leed, 

dat ik van zijne werkzaamheid uit dit tijdperk geen ander ge¬ 

tuigenis weet bij te brengen, dan het aandeel, dat hij genomen 

heeft aan de pogingen, die aangewend werden om de schade 

te voorkomen, welke de Hollandsche gemeente van Antwer¬ 

pen bedreigde uit de eigendunkelijke handelingen van den 

overigens zeer ijverigen predikant van haemstede. Taffin^s be¬ 

middeling werd ingeroepen; niet te vergeefs; hij schreef naar 

') Joh. calvini Opera. tom. XVI, pag 336 ss. 



11 

Emden i) en deed het zijne als een voorstander des vredes. 

Ik acht het niet onwaarschijnlijk, dat hij ten gevolge van het 

te Antwerpen voorgevallene en het te Einden beslotene 

zich naar Aken begeven heeft. Daar toch ontdekken wij een 

bepaald spoor van zijne werkzaamheid. 

Door de ijverige bemoeiingen van van haemstede was daar 

eene Nederlandsche gemeente gesticht, wier voorganger voor 

korte poos haemstede bleef, tot hij naar Antwerpen terug¬ 

keerde. Zeer talrijk waren iu Aken de Evangelischen, die 

eene prediking in de Fransche taal behoefden en met aandrang 

tot het erlangen van hunnen wensch zelfs de tusschenkomst 

der Protestantsche vorsten van Duitschland inriepen, in 

menig opzicht te vergeefs, doch met dit gunstig gevolg, dat 

keurvorst frederik III van de Paltz zich hunne belangen aan¬ 

trok. Hoewel de in Aken gevestigde Evangelische, Fransch spre¬ 

kende gemeente, hare begeerte niet erlangde, is taffin toch 

onder haar, in stilte, werkzaam geweest; want uit naam der 

broeders werd hij met herman backerel naar Worms afgevaar¬ 

digd, om daar naar een veilige plek ten behoeve van hen uit 

te zien, die in Aken geen vrijheid van belijdenis verkrijgen 

konden. Over den geest, welke in taffin leefde, kunnen wij 

gereedelijk oordeelen uit het Latijnsche opstel dat hij den Ma¬ 

gistraat van Worms aanbood. Het luidde aldus1 2): 

Credimus ex sacris scripturis quod in coena Dni verum cor¬ 

pus, quod pro nobis fractum est, et verum sanguinem, qui pro 

nobis effusus est, percipimus: quodque panis qui frangitur, 

communicatio sit corporis Christi, et calix cui benedicitur, 

communicatio sanguinis Christi: et quod unus panis unuin 

1) Werken der Marnix-Yereeniging, Serie III, Deel 11, bl. 67 

vlg., en e. MEiNERS, Oost Vrieschlandts Kerkelijke Geschied., I, 

bl. 376 volg. 

2) Heppe bewaarde het ons, Ges. des Deuts. Prot.,1 Beil. S. 111 tFg. 



corpus rnulti sumus: Christum quoque ipsum verum ac vivi- 

dum suae sacrae coenae praesentem adesse, non dubitamus. Nam 

ut qui baptizantur, Christum revera induunt; sic qui non in- 

digne de hoe pane edunt, Christum ipsum vivificum cibum, 

qui ipsa est veritas ac vita, quod vult vivificare, edunt. Tene- 

inus etiam ex confessionis Augustanae X et XIII. articulis 

quod cum pane et vino exhibeatur vere corpus et sanguis 

Christi vescentibus in coena Domini. 

Praeterea quod sacramenta instituta sunt non modo ut sint 

notae professionis nostrae sed multo magis ut sint signa et 

testimonia voluntatis divinae erga nos, proposita ad excitan- 

dam et confirmandam fidem in bis qui iis utuntur. 

Modum autem percipiendi corporis et sanguinis Christi in coena 

sacramentalem esse dicimus, ut ore carnali sacramentum i. e. 

panem et vinum, ore autem spirituali i. e. per fidem rem sa- 

cramenti nempe verum Christi corpus et sanguinem in anirnae 

alimentum et vitam percipiamus. 

Placet enim nobis pia illa ac necessaria coelestis ac terrenae 

rei in sacramento distinctio, qui duo ministri in coena esse 

non obscure agnoscuntur: terrenus, qui verbo et precatione 

sanctificat symbola, et coelestis, qui verum corpus et sangui¬ 

nem Christi cibum coelestem in fide communicantibus distribuit. 

Nam et Christus ait: Non Moses, sed pater mens ipse dat 

vobis panem de coelo verum: et veluti Moses carnem circurn- 

cidit et externum justitiae signaculum contulit, sed internam 

cordis circumcisionem et rei significatae collationem opus Dei 

patris (Deuter. 30 : 6) esse cognovit, ita coelestem patrem in sacra 

coena per spiritum sanctum suum veritatem ac rem ipsam lar- 

giri nobis Christianis, ministro sacra symbola distribuente, apud 

omnes extra controversiam esse nobis persuademus. 

Huc facit AUGUSTiNi dictum ad Circenses ep. 130. Hoe agit 

ille et efficit qui per ministros suos rerum signis extrinsecus 

admonet; rebus autem ipsis per se ipsum intrinsecus docet. 
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Quod vero dieitur animarum nostrarum alimentum esse carnem 

et sanguinem Christi, id non ita accipimus, quasi transfusione 

substantiae fiat: sed quod spiritus sancti virtute vitam ex carne 

et sanguine Christi seinel pro nobis crucifixi hauriamus. 

Hanc vero propositionera „ Christus est ubique” per ’fèiufAUTuv 

xoivaviocv i. e. secundum naturam infinitam veram esse intelligimus, 

quemadmodum hanc: „Christus mortuus est secundum natu- 

ram, quae in eo mortalis est. Quare credimus Dominum Chri- 

stum et ejus carnem et sanguinem in coena Domini in fide com- 

municantibus vere, ut jam explicavimus adesse, exhiberi, et percipi. 

Hanc de coena Domini declarationem et confessionem ab 

Augustana non alienam esse putamus, et in caeteris etiam ar- 

ticulis nos eam amplecti ingenue profitemur. Oramus igitur 

amplitudines vestras, ut hac perpensa confessione quod in li- 

bello nostro supplice petiimus, pro benignitate vestra concedere 

dignentur. Nam quemadmodum ne doctores quidem Germaniae 

omnes uno modo articulum hunc confessionis Augustanae ex- 

plicant, aliis ubique puritatem urgentibus, aliis contra negan- 

tibus mutuo tarnen se fratres agnoscunt et fraternè tractant: 

sic nos oramus omnes Euangelii puritatem profitentes, ut quem¬ 

admodum nos illos fratres agnoscimus, colimus et pro ipsis 

domino preces fundimus, nos quoque illi eundem Christum con- 

fitentes et propter papismum, quem ipsi una nobiscum abomi- 

nantur, patria exulantes, fratrum loco habeant, benignèque in 

societatem contentiosis disputationibus intermissis aut potius so- 

pitis, excipiant quö alacrius. 

Vestris excellentiis 

Addictissimi et devotissimi, 

HERMES BAKEROLL1). 

JOANNES TAFFINUS. 

*) De waardige man, elders genoemd backerel, had zich vroeger in dienst 

der uit Engeland naar Denemarken en Mecklenburg gevluchte 

Hervormde gemeente een gunstigeu roep verworven als voorganger der broeders 
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Deze gematigde geloofsbelijdenis, welke zooveel mogelijk zich 

naar de zijde der Augsburgsche Confessie keerde, mishaagde 

aan de Luthersche godgeleerden met name aan brenz, die dit 

aan keurvorst frederik III te kennen gaf, terwijl de magistraat 

van Vorms zich ongenegen betoonde, om de gevraagde gast¬ 

vrijheid te verleenen, „der Unruhe und Unordnung halber, die 

„man von der Aufnahme so vieler fremden Personen fürchten 

„ müsse” 1). 

Iets goeds vloeide voor taffin uit deze vruchtelooze pogingen 

voort; zijn naaui werd er door bekend bij den Paltzischen keur¬ 

vorst en zoo hem zonder dat hij het wist de weg bereid, om 

later in diens land woning en werkkring te vinden. Het schijnt 

dat hij nu naar Straatsburg zich begeven heeft, want beza 

vermeldt uitdrukkelijk, dat zijn vriend van Straatsburg in 

1561 naar Metz kwam, waar taffin terstond, nadat de openbare 

godsdienstige samenkomsten door geweld verstoord waren, op¬ 

trad voor de gemeente, die zich elders verzameld had en in 

haar midden het kind doopte, voor hetwelk het sacrament be¬ 

geerd werd. 

Opgegroeid onder de hitte der vervolging werd taffin pre¬ 

diker van het Evangelie in de stad, welke wellicht reeds in 

1519 voorstanders van het reine Evangelie binnen hare muren 

telde 3). Vroeg werd haar grond door het martelaarsbloed ge¬ 

kleurd. Jean le clerc bezegelde zijne vrijmoedige prediking 

der Evangelische waarheid met den dood, gevolgd door jean 

en onderwijzer der kinderen, waarom zijn naam bij herhaling met ingenomen¬ 

heid vermeld wordt in utenhove's verhaal van dien ongelukkigen zwerftogt; 

MEiNERS herdenkt zijn werk in de gemeenten van Oost-Vriesland, I, blz. 

379—383 en verhaalt zijn dood, blz. 418. 

‘) Vgl. kluckhohn, Briefe friedrich des Fr om men, I, S. 105ffg. 

s) L’H istoire eccles. des Eglises Reformées (Anvers 1580) 

III, pag. 449 ss. 

3) Ygl. Persecution de 1'Eglise de Metz decrite par le Sieur 

JEAN OI.RY. 1859, pag. 131 ss. 
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castellan, welke laatste uit Doornik afkomstig was1). Later 

kwam FiiANfois lambert er ijveren en trachtte, niet altijd op 

verstandige wijze, aanhangers te vinden voor zijne overtuigin¬ 

gen 2 3). Fabel wist er het vuur der geestdrift aan te wakkeren 

eu levende te houden door het werk der mannen, die na zijn 

vertrek in 1542 de gemeente dienden. 

Als zijne opvolgers worden ons de volgenden genoemd: in 

1555 VILLEROCHE; in 1558 FRANf OIS PEINTRL gezegd LA CHAPELLE, 

die uit St. Marie aux Mines overkwam; het jaar daarna 

de meer bekende pierre de cologne, die van 1559 tot 1568 te 

Metz werkzaam bleef, gesteund door taffin, door jean garnier, 

van 1562 tot 1566, en anderen 8), die voor korter of langer tijd 

veel toebrachten tot den bloei der gemeente aldaar. Onder die 

voorgangers der gemeente zij de tijd- en stadgenoot van taffin, 

Louis des masures, niet vergeten. Deze, jaren lang het zuivere 

Evangelie van harte toegedaan, terwijl hij als secretaris bij 

het hof van Lotharingen werkzaam was, ging ten laatste open¬ 

lijk tot de kerk over, wier belangen hij voortaan vol ijver 

diende4). Met taffin bevriend, wijdde hij aan dezen en aan 

pierre de cologne eenige dichtregelen 5 *), die ik hier overneem, 

nadat mij uit de academische Bibliotheek van Gend een exem¬ 

plaar van den zeer zeldzamen bundel welwillend is geleend. 

ad joannem TAFFiNUM et petrum coLONiuM, fideles vei’bi Dei in 

Ecclesia Metensi ministros. 

Vestrum intendere maximus regendae 

Plebi ex quo voluit Pater laborem, 

') Crespin, Histoire des Martirs. (1597), pag. 8Gb, 81b ss. 

s) Baum, Lambert, 56 fg. 

3) Eene naamlijst geeft oi.ry, 1. c., pag. 15 ss. Vgl. ook ruciiat, Histoire 

de la Reform, de la Suisse, Vil, pag. 39 et 75. 

4) Vgl. over dezen talentvollen mau lecouvet, Tour na y littéraire, I, 

15 ss., 36 ss. 

5) In een anderen bundel wordt melding gemaakt van uerman taffin, die ons 

een geheel onbekend persoon bleef. 
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Cursum stellifero ter egit, et ter 

Jam sol axe novum reduxit orbem. 

Nequicquam interea clolum pusillo 

Molitus Satanas gregi latentem. 

Nequicquam Satanae simul feroces 

Christi coetibus asseclae minati 

Flammas et gladios, et arte multa 

Duram innectere perstitere fraudem, 

Ardentes oculis et impudenti 

Ore ac dentibus improbi caninis. 

Mendacem solio sed eminente 

Deturbare parat premitque veri 

Quae vox intonat alta sic in hostes 

Christi Spiritus irruat superbos. 

Perfrangat mala Christus impiorum 

Yirga pectora ferrea virorum. 

Yos arcto unanimes gregemque vinclo, 

Concordique favens amore tirmet. 

Sic Jani modo qui redit calendis 

Pelix annus eat, ruente, qui se 

Yimque et regna tuetur, Antichristo. 

Christus regnet ovans, et isto semper 

Divino vigeat labor favore. 

Wegens den nood der Zuster-gemeenten moest Metz bij her¬ 

haling een van hare predikanten afstaan. Daaruit laat zich de 

afwisseling in het personeel der voorgangers voldoende ver¬ 

klaren. 

De schets, welke beza geeft van de gesteldheid der gemeente, 

zoodra de openbare prediking haar weer was vergund, stelt ons 

in staat een grondig oordeel te vellen over den omvang der 

werkzaamheden, welke aan de voorgangers der broederen wer¬ 

den toevertrouwd. 

Beza schrijft het volgende l): 

') H i s t. Eccl., III, pag. 450 ss. 
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C’estoit une clioise admirable de voir Fardeur de ce peuple 

venant non seulement de la ville, mais aussi des villages du 

pays Messin, de sorte qu’il falut quitter le temple pour prescher 

en deux lieux en une mesme heure en plaine campagne quel- 

que temps quil fist. Le reste de FEglise fut aussi dressé, estans 

esleus et confermés devant tout le peuple les premiers anciens 

jusques au nombre de vingt qui furent distribués en quatre quar- 

tiers de la ville, a savoir au quartier d’outre Mezelle, de la grande 

eglise, d’outre Salie et au quartier ou fut depuis bastie la cita¬ 

del le, ayant chacun des anciens le roolle de ceux de leur quar¬ 

tier. Semblablement furent establis en chacun de ces quartiers 

quatre collecteurs pour lever les deniers esquels chacun s’estoit 

volontairement cottisé tant pour Fentretenement des ministres 

que pour autres subventions de FEglise, et qui estoient remis 

entre les mains du receveur commun, qui en etoit contable 

devant toute FEglise. 

Outre cela furent esleus deux diacres en chacun de ces quar¬ 

tiers tant pour la collecte des deniers des pauvres, que pour les 

visiter et leur subvenir en necessité. Quant au Consistoire, il 

fut arresté de la tenir deux fois la sepmaine; auquel assistoient 

avec les ministres cinq anciens et deux diacres de trois mois en trois 

mois selon que nous avons dit qu’ils estoient distribués par quar¬ 

tiers. Quant a la Cène, la première ayant esté celebrée la vingt- 

uniesme de Septembre au dit an avec toute modestie et reve- 

rence, ce qui fut cause d’en attirer plusieurs qui n’avoient jamais 

veu un tel acte, il fut arresté de la celebrer de la en avant de 

deux en deux mois au premier dimanche du mois, apres les 

censures de Fentier consistoire faites le vendredi precedent, et 

la recherche des anciens par les quartiers, huict jours aupara- 

vant pour reconcilier tous ceux qui seroient en querelles, et 

pour adverter chacun de se preparer a la table du Seigneur. 

Et pour ce que plusieurs pouvoient venir a Fassemblée sans 

estre encores disposés et propres a se presenter a la Cène, ceux 

2 
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qui y devoient participer entroient par la petite porte du 

temple apres quhl fut basti, oü ils estoient recognus par leurs 

anciens; les autres entroient par la grande porte du temple et 

y avoit des barrières pour separer les uns d’avec les autres. 

Quant aux baptesmes des petis enfans, les pères les presen- 

toient eux mesmes, recitans de leurs bouches les articles de la 

foi, acompagnés toutes les fois de parrins et marrines comme tes- 

moins du baptesme des enfans, estans les noms de tous presentés 

en un billet au ministre pour cognoistre s’ils estoient membres 

de 1’Eglise. 

Quant aux iours de festes, ils furent tous raclés hormis le 

Di manche. 

Le Catechisme des enfans fut aussi institué pour tous les Di- 

manches, et commei^a le 14 de Decembre dont les pères et 

mères furent merveilleusement resiouis, tellement que plusieurs 

catholiques mesmes y envoyerent leurs enfans. Quant aux sepul- 

tures des morts, le cimetière de S. Ladre leur fut assigné et 

pour ce que plusieurs de la religion Romaine qui autrement fai- 

soient difficulté de venir aux predications, se trouvoient la 

acompagnans la sepulture de leurs parens ou de leurs auiis, il 

fut advisé d’y faire quelques exhortations sur la matière de la 

mort et de la resurrection, ou plusieurs furent gagnés confessans 

qu’ils avoient plus appris qu’en tout le service de leurs tres¬ 

passés. Wat kon den ijver dier voorgangers meer aan vuren 

dan het opwekkend woord dat farel, nu meer dan tachtig jaar 

oud, te Metz, op den 13en Mei 1565, predikte als kwam hij 

voor zijn weldra plaats hebbende afreis van de aarde, de vrucht 

aanschouwen van hetgeen hij weleer gezaaid had. Onder den 

indruk van zulk een voorbeeld reisde taffin van Metz af, om 

naar het verlangen zijns harten in den nood der benauwde 

kerk van Zuid-Nederland te helpen voorzien. Men had daar 

den landgenoot niet vergeten. Toen guy de bray in 1561 de 

door hem opgestelde geloofsbelijdenis aan eenige broederen in 
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het geloof ter beoordeeling toevertrouwde, behoorde ook taffin 

te Metz tot degenen *) wier stem hij vernemen wilde. Op 

goeden grond mogen wij ons dus een voortdurende betrekking 

tusschcn taffin en zijne landgenooten denken en hem ons voor¬ 

stellen, als volkomen bereid om met allen ijver de kerk der 

Nederlanden te dienen. Antwerpen vooral scheen hulp te 

behoeven. De hoofdstad van Vlaanderen, de provincie waar 

in Juni 1565 de openbare prediking al gehouden werd, eischte 

voor hare bevolking den dienst van bekwame predikers, met 

name van dezulken, die de Fransche taal machtig waren, daar 

Godfried van wiNGEN en herman modet zich bij voorkeur van 

de Vlaamsche bedienden. Reeds waren er adrianus gorinus * 2), 

Charles niel, FRANCiscus JUNius geplaatst, om enkelen te noe¬ 

men, wier werkzaamheid in hare zegenrijke vrucht geroemd 

wordt. Taffin’s broeder, de rechtsgeleerde, door wiens toedoen 

hij gewis naar het Vaderland terug geroepen was, ijverde met 

gilles le clerc in Doornik en andere streken van de Zui¬ 

delijke Nederlanden voor de belangen van de Kerk en den 

Staat. Daar in Doornik is ook taffin opgetreden gedurende 

den korten tijd waarin de Reformatie hare zegepraal genoten 

heeft3). Eer het Spaansch geweld er de verbreiding des Evan¬ 

gelies smoorde, was hij naar Antwerpen vertrokken 4). In 

de eerste maand van 1566 vond taffin overvloedige gelegenheid 

om van zijn gaven in het prediken bewijzen te leveren 5) bin¬ 

nen die stad. Reeds 28 April 1566 gelastte de landvoogdes aan 

den markgraaf van Antwerpen, om hem gevangen te doen 

') Schoock, de bonis eccl., pag. 520. 

s) A. Uyttenhooven, Ges. der Herv. kerk te Antwerpen, I, bl. 130. 

3) Volgens opgave van schoock, 1.1. pag. 473. 

4) Hoe lang zijn verblijf daar geduurd hebbe, valt niet nauwkeurig te bepa¬ 

len; te Antwerpen werd hij aangeduid als „ tafin de Met z.” Vgl. poullet, 

C o r r e s p. du C a r d. de granvelle, 1, pag. 32G. 

s) Autwerpsck Chronykje, bl. 69 vlg. 



nemen, daar hij „au dict Anvers tient conventielos et y presche 

secrètement, sans que ayons peu sfavoir ou, n’y en quelle rue. 

Bekend voor grand hérétique qui pourroit faire grand mal zij 

hij spoedig onschadelijk gemaakt ]). Ik spreek van ijver in het 

prediken; ik mag evenzeer gewagen van den ernst, waarmede hij 

de belangen der gemeente in het algemeen ter harte nam. Daar¬ 

van spreken de vele brieven die hij aan beza zond, in de 

moeielijke dagen toen te Antwerpen door enkelen op de ver- 

eeniging, of liever samensmelting der Calvinisten met de Luther- 

sehen werd aangedrongen, gelijk wij elders aantoonden * 2). 

Geen dier brieven van taffin bleef ons bewaard, doch het 

antwoord van beza spreekt 3) over hetgeen taffin in deze ge¬ 

daan heeft en bevat een gedragslijn voor het vervolg, waaraan 

taffin levenslang schijnt getrouw gebleven te zijn. Heeft hij te 

Antwerpen werkzaam ook met de pen de zaak van het 

Evangelie gediend? 

Ik denk er aan, dat hem het auteurschap is toegeschreven van 

het vlugschrift, dat onder den titel van Eecueil des c hos es 

advenues en Anvers, touchant le fait de la reli- 

gion en Pan 1566 bekend is geworden 4). Ik moet echter 

doen opmerken dat de eenige die taffin als auteur noemt, de 

Belgische geleerde rahlenbeck, voor dit gevoelen geen bewijzen 

bijbrengt, maar zich vergenoegt met de verklaring: nous cro- 

yons devoir tenir jean taffin, ministre des Wallons réfugiés a 

Anvers, pour son auteur5). Geen bewijs voor dat auteurschap 

van taffin is bijgebracht. Evenzeer verkeeren wij in het on¬ 

zeker, wat het aandeel van taffin betreft ten aanzien der uit- 

*) Gachard, Corresp. de philippe II, tom. II, pag. 562. 

2) Geschied k. Naspo ringen, 111, bl. 139 vlg. 

3) Groen van prinsterer, Archives, II, pag. 242 ss. 

4) Een exemplaar kwam voor in de bibliotheek van serrure, Catalogue, 

1. 1872, pag. 201. N°. 1567, 

5) Mémoires de Jacques de wesenbeke, pag. 183. 



gave van twee andere werkjes, liet eene getiteld: Petit 

traicté, demonstrant ce que doit faire F hom me f i- 

delle, quand il est entre les Papistes; het andere: La 

triade Romaine; beiden worden hem toegeschreven in den 

index 1 i b. p r o h i b i t o r u m, welke te Antwerpen in 1670 

het licht zag, pag. 89. Geen der genoemde geschriften kwam mij 

in handen en ik bevind mij dus in de onmogelijkheid om 

eenigszins met den inhoud raad te plegen. Wie eens zoo geluk¬ 

kig zij van ze in handen te krijgen, onderwerpe ze aan een 

bepaald onderzoek. Ik vertrouw echter, dat de inhoud zijner 

waardig zal wezen; ik houd hem voor een man die vrede en 

waarheid beide lief had; dit blijkt uit zijn gedrag op den 22en 

Augustus 1566, toen hij gehoor gevende aan het verlangen van 

den magistraat, de voorgenomen predikbeurt niet vervulde]), 

anders dan modet, die den aangekondigden dienst niet wilde staken. 

Waarschijnlijk was taffin meer geneigd tot het inwilligen 

van dit verzoek, omdat hij den storm, die onder den naam van 

beeldenstorm zoo berucht geweest is, ten sterkste afkeurde. 

De gevolgen van deze, ongepaste toch alleszins begrijpelijke, 

volkswoede tegen Roomsche „ superstitiën” waren voor de ge¬ 

meenten in Belgie, met name voor die van Antwerpen, 

uiterst belangrijk. Haar werden vrijheden toegestaan, waaraan 

ze weken geleden niet hadden durven denken. 

Den 2en September 1566 nam de Prins van ouaxje, uit Brus¬ 

sel, waar hij eenige dagen vertoefd had, in Antwerpen 

weergekeerd, het besluit, de openbare prediking aan de Her¬ 

vormden te vergunnen binnen de stad, mits zij op geenerlei wijs 

de godsdienstoefeningen der Roomschen storen zouden, en op 

den preekstoel niemand toelaten, die niet den eed van gehoor- 

l) Mémoires de jacques de wesknbeke, pag. 293. Le Protestan¬ 

tisme Beige, 1856, pag. 36 ss. 
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zaamheid aan de Overheid afgelegd had 1). Wat den Calvinisten 

toegestaan werd, moest ook den Lutherschen vergund worden. 

Hoezeer deze maatregelen aan de Landvoogdes mishaagden, 

werden zij toch met nadruk als noodzakelijke uitvloeisels der 

omstandigheden door den Prins verdedigd 2) en weldra voor 

aller oogen volle werkelijkheid. 

Het Antwerpsch Chronykje bl. 96 en vlg. verhaalt 

het beloop der zaken aldus. „ Den 24 September, begosten 

eerst de Walsche Calvinisten te graven en fonderen haer 

Nieu. Kercke op de Wapper achter T Cleveniers Hoofif op een 

leeghe erve, daer men maer op en plach te bleycken, doen toe- 

behoorende franchois zielis diese aen haer vercocht, dese Kerck 

was heel ront, gelyk den Tempel van salomon 3), ende men 

hietse de ronde Kerck.” 

„De duitsche Calvinisten begosten op den selven tyt aldus 

haestich haer langhe Kerk in de Gasthuis Beemden, aen de 

Stats Vesten bij den Huyvetters Toren uytcomende int Hop- 

lant, ook op leeghe erve geheeten de Mollekens Rarne; van 

deze nieu Gheuse Kerck leyde den eersten steen 's morghens 

ten acht oft negen uren haren eersten Predikant, genoemt bot¬ 

ter isenbrant, die daer oock eerstelijk in preekte.” 

„Aan dese Kerck heeft men seer neerstich gevrocht, want 

daer aen hebben gegraven, steen en calck gedraghen, rycke en 

treffelycke Borghers, Jouffrouwen van Antwerpen, als Dor- 

nickers. Armentiers, Valensyniers &c. die daer ook groot geit 

*) Vgl. gachard, Corresp. de guillaume le Taciturne II,pag.LY1Iss. 

2) L. c. pag. 222 ss. 

3) „ La plus grande partie des gentilshommes confédérés ont présidé, comme en 

pontifical, un jour de féte tansle matin que Ie soir, au temple rond, ou taffin prêche 

la secte de Calvin.” Dus luidt het in een Avis d'Anvers en date du 8 Dec. 

1566, afgedrukt door gachard, Corresp. de philippf ii, tom I, pag. 491 ss., 

waar echter taffin verkeerdelijk nicolas is genoemd. 



ende juweelen, als goude ketens en ringhen toegegeven heb¬ 

ben, om cort volrnaekt te syn.” 

,, Den 25 Septembris heeft den Prince van orangien de Cal¬ 

vinisten verboden niet hogher aen haer Nieu Kerck te metsen 

dan vyf voeten boven d’ aerde.” 

„ Op den selven tyt heeft de Borggraafbevolen, t’ Antwerpen 

den 9e September in den maendachsen raet, de Dekens van alle 

Gilden en Ambachten, dat sy Lieden haer Capelanen elck 

souden behouden sonder verloofs te gheven ende te betalen offt 

sy dienst deden ofï niet. Item den 30 September, heeft den 

Prince de Protestanten van de Calvinisten verboden, niet meer 

te metsen aen haer Nieu kerke; maer daerom en lieten sy niet 

te wercken; doen wert in de Nieu Stat aen het eyschen huys 

van eenen koeistal gemaekt een kercke voor de Calvinisten, die 

men hiet de oude Coeijkercke, om dat men daer in ’t Heyme- 

lyck snachs menich jaer gepreekt hadde. 

In de selve maent moest trans van ’t kiel verlaten de St. Joris 

kercke, en ginck Preecken in een nieu kerk die de Confessio- 

nisten Luteranen, hen selven heetende Martinisten, maekten 

in d’ Oudanthien vuytcomende in de Duerickstraet, met noch een 

Marti niste kerk die nieu gemaeckt wert op de Peerdemeert in 

den Reygers ganck, daer sy wel dertien Lycken ingegraven 

hebben van haer quade secte; dese is ook gansch van steen 

volrnaekt, vuytcomende op den cleynen Couwenberch.” 

In deze zoo genoemde ronde Kerk werd de dienst door taefin 

waargenomen. Weinig maanden, slechts tot den aanvang van 

April 1567 was zij de verzamelplaats der Wraalsche gemeente 

van Antwerpen. Reeds in Juni werd zij afgebroken; „den 

13 Juny begost men afte breecken de ronde Walenkerck op 

de Wapper, bij de Cleveniers Hooff op een erve toecomende 

aert GiLis. Om desen Tempel te moghen blyven staen hadden 

de Vleeschhouwers van Borgerhout Madamme veel gelts gebo¬ 

den, dat sy daer in tusschen Paschen en Sinxen haer vleesch 
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souden moghen vercoopen, maer het Hooff en woudents haer 

niet consenteeren, om dat er geen memorie van de valsche 

sinagoge in de Stadt soude blijven.” 

Bijzonderheden betreffende taffin’s werkzaamheden uit die 

dagen, althans enkele, zijn ons bekend geworden. Met andere 

ambtsbroeders leende hij hulp aan de zeer talrijke gemeente 

zijner geboortestad1). In 1566 telde de hervorming daar zoo 

vele aanhangers, dat er soms zamenkomsten van 8000 geloo- 

vigen plaats grepen. Behalve Doornik heeft taffin hoogst 

waarschijnlijk ook elders het woord verkondigd, al was Ant¬ 

werpen het eigenlijk tooneel zijner werkzaamheid. Bepaalde¬ 

lijk aan zijn tusschenkomst schijnt te moeten worden toege¬ 

schreven de overkomst van jean crespin, die voor eenigen tijd 

op aandrang der Hervormden zijne woonplaats Genève ver¬ 

wisselde met Antwerpen. Uit de letteren, waarmede taffin 

aan de regeering van Genève dank zeide voor de welwillend¬ 

heid, betoond in het afstaan van crespin 2), mogen wij de 

gevolgtrekking maken, dat deze aan de Hervormden groote 

diensten bewezen heeft. Hoe aangenaam ware het ons geweest, 

indien taffin in zijn schrijven duidelijker zich hadde uitgedrukt3). 

1) Schoock, 1.1. pag. 473. Van zijne werkzaamheid aldaar is het welsprekend 

gedenkteeken de vermelding van zijn persoon als dienaar des woords, gelijk deze 

voorkomt op de Liste des personnes exclues du pardon général 

accordé par le Roi, 5 Juni 1574, medegedeeld door gachard, Corresp. 

d e PHiLiPPE II, torn. III, pag. 499 ss., waar wij dit lezen : 

Tournay 

Me. jeha.n taffin, ministre. 

2) De brief is afgedrukt in Bulletin du Bibli. Beige, XV, pag. 363. 

3) Het verblijf vau crespin te Antwerpen, die, als komende van het meer 

van Genève, daar den naam van du lao voerde,,verklaart volkomen het feit 

dat het martyrologe, door hem in 1570 uitgegeven, het lijden van zoo vele 

Nederlandsche martelaren beschrijft. Mijne vroeger (G e s c h i e d k. N a s p o r i n- 

gen 11 bl. 25 en 29) geuite gissingen worden volkomen bevestigd. Den aard en 

omvang van crespin’s werkzaamheden in Antwerpen kunnen wij van nabij lee- 

ren kennen door de note sur Jean Crespin, waarmede de ijverige hand 
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Zeer waarschijnlijk had crespin’s afreis plaats, zoodra de don¬ 

kere wolken al meer en meer zich samenpakten. Dat taffin met 

grooten ijver zich de zaken der kerk aantrok, maken wij op uit de 

beknopte mededeeling betreffende zijne bemoeiingen, om aan 

gevangene geloofsgenooten de vrijheid te doen geworden door 

bemiddeling van staatkundige tusschenkomst J). Hoogst opmer¬ 

kelijk mag het heeten, dat beza niet onverdeeld met taffin’s 

handelwijze ingenomen was; deels schijnt hij diens politiek 

bedrijf niet goed te keuren, deels de vrees te koesteren, dat hij 

neigen mocht tot een verdrag met de Lutheranen, hetwelk beza 

veroordeelde. Twee brieven van den Zwitserschen godgeleerde, 

geschreven uit Genève 7 Juni en 14* Augustus 1566, worden 

ons bewaard 2). Beza laat zich in beiden op heftigen toon hoo- 

ren over eene verdraagzaamheid, die op onverschilligheid ge¬ 

lijkt; bovendien vreest hij, dat de Hervormden zullen beschouwd 

worden als woelgeesten en oproermakers, gelijk allen zijn, die 

kettersche gevoelens koesteren en tegen welke de overheid te 

recht het zwaard gereed houdt. Maar beza — zijne brieven toch 

van den onvermoeiden paillard het Bulletin du Prot. Fr. XXVII, pag. 380 

ss. verrijkte. „Quant a la requeste pour le Roy,” luidt het in een brief van 24 

Jan. 1567, elle est ès mains de M. du lac (crespin) et taffin pour la mectre 

au net et la presenter a son Altèze (la gouvernante).” Crespin’s verkeer met 

guy de bray en peregrin de la grange wordt daar evenzeer vermeld en alzoo het 

bewijs geleverd van zijne geheele toewijding aan de belangen der Hervormden 

in de Zuidelijke Nederlanden. In weerwil van dergelijke werkzame deelneming 

ken ik geene voldoende gronden, om met den geëerden rahlenbeck te veronder¬ 

stellen dat crespin de auteur zal geweest zijn van het Recueil, vroeger door 

denzelfden Belgischen geleerde aan taffin toegeschreven. Vgl. Bibl. Belg. 

XV, pag. 364. 

') Vgl. in Bulletin du Prot. F r a n c. XXVI pag. 33 ss. paillard’s opstel, 

les grands prêches Calvinistes de Valenciennes. Breedere uit¬ 

eenzetting van deze en andere gebeurtenissen wachten wij van hem, die des 

schrijvers Histoire des troubles religieuses de Valenciennes, 

waarvan vier deelen het licht zien, vervolgen zal tot het tijdstip, waarop V a- 

lenciennes onder de macht van Spanje buigen moest, 23 Maart 1567. 

1) Buil. du Prot. Fr. XXli, pag. 113 ss. 
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leeren het ons — begreep niet dat eene Evangelie-bediening in 

Antwerpen, in het midden van zoo verschillend denkende 

Christenen, andere en mildere gezindheden opwekt, dan hij 

koesteren moet, die in Genève de waarheid belijdt en ver¬ 

kondigt. 

Anders dan beza dacht de Prins van oranje. Geen bewijs is 

er echter dat taffen in den loop van 1565 met dezen in nadere 

persoonlijke betrekking is getreden. De Prins hield zich opzet¬ 

telijk buiten alle vriendschappelijke aanraking met de Calvi¬ 

nisten, zooveel mogelijk neutraal tegenover de Martinisten, naar 

wier zijde zijn broeder lodewijk hem henen drong, afkeerig 

van de Anabaptisten; gedurende dit tijdperk een staatsman, 

geen belijder. Taffin zette intusschen zijn werk voort, vervolgd 

door den laster, die het gerucht verbreidde, „que taffin est 

amassé plus de douce mille florins” * 2). Ware dit bericht slechts 

eeaigszins met de werkelijkheid overeenkomstig geweest! Want 

donkere tijden stonden voor de deur. 

Een gansche ommekeer van zaken greep in het begin van 

April 1567 te Antwerpen plaats. Den 7en werd het contract 

tusschen de landvoogdes en den magistraat der stad gesloten, 

waarbij aan allen Protestantschen eeredienst een einde werd ge¬ 

maakt. Den 9eu kwamen voor de laatste maal de Evangelisehen 

samen2), den llen reisde oranje af, gevolgd door talloos velen, 

die de nadering van het schrikbewind van alva niet wilden 

afwachten. Taffin kon het lot raden, dat hem verbeidde. Hoe¬ 

zeer naar den geest geen vriend van den woeligen modet, had 

hij toch dezen als ambtgenoot ter zijde gestaan en was als 

zoodanig in de stad bekend. Toen modet zijne veel gelaakte 

’) Poullet, Corresp. du Card. de granvelle I, pag. 452. 

2) Vgl. leerrede naar Mare. IV, vs. 30—33 uitgesp. 9 April 1567 

te Antwerpen door isbrandus balck of trabius, naar de tweede uitgaaf 

herdrukt door b. glasius, 1858. 
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toespraak in den geheimen raad van Antwerpen hield, was 

hij vergezeld door den Walschen predikant „staffyn” (lees taf¬ 

fin) „en Dr. ysenbrant (balck of trabius), die hermanus zijne 

Ministers noemde’'’ 2). Langer vertoef kon niets goeds opleveren. 

Taffin reisde heen, zijnen weg nemende naar Metz, waar hij 

zich bevond eer April 1567 ten einde was. 

Beza verhaalt 2) dat taffin daar kwam „ayant amené avec 

luy FRAN901S du jon, jeune homme, mais des lors doué degran- 

des graces de Dieu.” Dit bericht komt echter niet overeen met 

hetgeen junius zelf in zijne welbekende autobiographie mede¬ 

deelt, volgens welke hij uit Genève naar Antwerpen rei¬ 

zende, Metz aandeed: in transcursu Metensem Ecclesiam sa- 

lutavimus, ordinemque illius vidimus libentissime, quem fideles 

Dei servi joannes garnerius, joannes taffinus, petrus colonius 

et alii pietate doctrinaque insignes viri observabant religiosis- 

sime. Deze beide berichten laten zich niet goed overeenbrengen 

noch met elkander, noch met hetgeen wij bij schoock lezen 

de bon is vulgo Ecclesiasticis dictis, pag. 444: eccle¬ 

sia Geneva accipit summum virum franciscum junium ut 

coneionibus Gallicis praeesset; simul e Palatinatu venit johan- 

nes taffinus, optime de ecclesia hac eadern meritus, qui duo 

Gallico idiomate inter concionandum usi fuerunt. 

Deze voorstelling strookt geheel met hetgeen schoock later be¬ 

richt, pag. 516, dat namelijk in 1564 de kerk van Metz ver¬ 

woest en dientengevolge taffin naar de Paltz geweken is. Ik 

meen bij het gebruik van zuivere bronnen te kunnen verze¬ 

keren, dat taffin zich in Metz bevond, vóór den aanvang van 

den 2en burgeroorlog, die van September 1567 duurde tot het 

einde van Maart 1568, toen een vrede gesloten werd, welke reeds 

in Augustus van dat jaar weer verbroken werd door een oor- 

') Antwerpsch C h r o n y k j e bl. 120. 

*) L. c. III, pag- 457. 
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log, welke in April van het volgende jaar aan het bestaan van 

de Evangelische gemeente in Metz een zwaren slag toebracht, 

daar op bevel van kakel IX *) de kerk gesloten werd en de 

predikanten zich alzoo gedwongen zagen naar elders, meest 

naar Heidelberg, een goed heenkomen te zoeken. 

Dat taffin te Heidelberg een vaste aanstelling verkregen 

heeft, zullen wij niet beweren, alleen weten wij, dat hij daar 

een poos met dathenus werkzaam was * 2). Als beza in zijne cor¬ 

respondentie met Thomas tellus, die ook een tijd lang de ge¬ 

meente van Heidelberg bediend heeft, de predikanten daar 

werkzaam gedenkt 3), noemt hij taffin niet, wel dathenus, 

hoezeer eerstgenoemde op dien tijd 4) te Heidelberg zich 

bevond. In het Vaderland bleef men beiden met warme toege¬ 

negenheid gedenken, overtuigd van hun onverzwakten ijver om 

de Kerk te dienen. Beiden worden met name op de synode te 

Einden, in October 1571 gehouden, herdacht. De acta of han¬ 

delingen dier vergadering leggen veel nadruk op het wensche- 

lijke, dat er volkomene eendracht mocht bestaan tusschen de 

Evangelische kerk in Nederland en die in F r a n k r ij k ; men 

acht het daarom goed dat de dienaren des woords in het eene 

land, de confessie, in het andere aangenomen, onderteekenen 

zullen en verkiest: 

„Petrus dathenus en johannes taffinus, om dit den kerke- 

dienaren ter naast comende versameling in Vrankryk aen te 

zeggen ende ter naester ’t samenkomst den Broederen der Ne- 

derlandsche kerken antwoordt weder in te brengen” 5). 

Enkelen hebben uit deze woorden de verkeerde gevolgtrek- 

‘) Den 4en April verbood de koning te Metz zijnde en daar de te jarnac 

behaalde zegen vernemende, den openbaren eeredienst der Hervormden. 

*) h. Q. JANSSEN, Petrus Dathenus (1872) bl 4. 

3) 111 u s t. et c 1 a r. v i r o r. e p i s t o 1. pag. 605 sqq. 

4) L.1. pag. 616. 

5) K e r k e 1 ij k H a n t b o e k je 1738, bl. 63. 
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king gemaakt, dat de genoemden op de Emdensche synode te¬ 

genwoordig waren; dit blijkt in geenen deele uit de aangehaalde 

woorden, gelijk door anderen reeds te recht is opgemerkt. An¬ 

dermaal wordt op deze synode taffin’s naam met dien van 

dathenus genoemd, t. a. p. bl. 85, onder degenen, wien dooi¬ 

de vergadering verzocht zal worden om door schriftelijke in¬ 

lichtingen den Heer van st. aldegonde in staat te stellen tot 

het volbrengen van een werk, dat de „ kerk gaerne van zyne 

hand ontving, namelijk een verhaal van de vervolginghe der- 

selver, die afworpinge ende wederopregtinge der Beelden, de 

volstandigheyt der Martelaren, die grouwelycke oordeelen Gods 

tegen de vervolgers, de veranderingen der Politien”. 

De achting welke taffin geniet, spreekt zich uit in eene op¬ 

dracht hem en dathenus toevertrouwd, over welke niet gehan¬ 

deld wordt in de gedrukte Handelingen der Einder Synode van 

1571, maar wel in de in schrift bestaande aanteekeningen; wij 

mogen over zoodanig een afschrift beschikken; de Biblio- 

thèqueWallonne te Leiden vergunde ons het haar toebe- 

hoorend livre synodal te raadplegen, welks allerbelangrijkste 

inhoud bekend is uit hetgeen prof. kist mededeelde in het 

Ned. Archief voor Kerk. Ges. IX, bl. 115 vlg. Onze prijs¬ 

stelling op dit eerwaardig gedenkstuk van vroeger dagen is nog 

gerezen, nu wij het van nabij mochten leeren kennen. Het le¬ 

vert over taffin menige bijzonderheid die wij zonder deze no¬ 

tulen niet zouden kennen. Zoo b.v. verhaalt het ons, dat hij 

door de Synode van Embden verzocht werd, zich in betrek¬ 

king te stellen met de kerk van Frankrijk om te onderhan¬ 

delen over hetgeen door haar op de Synode van Roe hel le 

besloten was ]). 

') Welke besluiten dier Rocheller Synode bij de broeders te Embden be¬ 

denking wekten, kan ik niet beslissen, na geraadpleegd te hebben het protocol 

dier Synode, voorkomende in aymon’s Synodes nationaux 1, p. 2 pag. 98 ss. 
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Langzamerhand naderde de tijd dat taffin's persoonlijke werk¬ 

zaamheid eene uitbreiding onderging, die hem een breed veld 

van nuttige bezigheid ontsloot. Gedurende zijn verblijf te Hei- 

delberg is de betrekking tusschen hem en Prins willem ont¬ 

staan. Eerst kwam taffin met des Prinsen broeder Graaf lode¬ 

wijk in aanraking. Dezen toch schreef hij uit Hei de 1 berg, 22 

November 1572, om hem dank te zeggen voor de hulp aan 

geloofsgenooten bewezen, die door zijne tusschenkomst een veilig 

onderkomen gevonden hadden x). Lodewijk was jegens taffin’s 

broeder, over wien ook in dezen brief gesproken wordt, zeer 

welwillend gestemd; onder de voorstanders der Hervorming 

nam deze taffin met gilles le clerc eene even groote eere- 

plaats in als onder diegenen, aan wie Graaf lodewijk zijn ver¬ 

trouwen schonk. Nauwelijks kon het anders of onder den in¬ 

vloed van zulke mannen moest lodewijk, die eerst ten sterkste 

ijverde voor het aannemen der Confessio Augustana, al 

meer en meer naar de zijde der Calvinisten neigen. Taffin, de 

predikant, was wel de man om de partij, waartoe hij behoorde 

tot aanbeveling te strekken. Friedrich III van de Paltz ge¬ 

voelde zich zeer tot hem aangetrokken. Niet minder oranje. 

De veronderstelling ligt voor de hand, dat er van zijne tusschen¬ 

komst vooral gebruik is gemaakt bij de onderhandelingen, die 

aan het huwelijk van willem met charlotte van Bourbon 

zijn voorafgegaan. Taffin toch wordt onder degenen genoemd 

wier bemiddeling in deze zaak van groote beteekenis moet ge¬ 

acht worden * 2), en al kunnen wij niet het eigenlijke deel zijner 

bemoeiingen bepalen, wij weten, dat hij voor het sluiten van 

dit huwelijk geijverd en de volkomen wettigheid er van ver¬ 

dedigd heeft. Immers: eene desbetreffende declaratie, in den 

Br iele 11 Juni 1575 uitgevaardigd, draagt ook zijne naam- 

b A r c h i v e s IV, pag. 232 ss. 

2) Vgl. Briefe friedrich des Pr om men, II, S. S51. 
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teekening *), met die van g. v. d. heiden, j. michael, thomas 

tilius, jan miggrodius, predikanten te Middelburg, Dord¬ 

recht, Delft en Vere. 

Prijkt de naarn van taffin onder dit stnk, het verdient onze 

opmerking, dat hij wel genoemd wordt Ministre de la parole 

de Dien, doch geen standplaats aangegeven is, waar hij den 

Evangeliedienst waarnam. Reeds vroeger schijnt dit het geval 

geweest te zijn; althans een brief uit Frankfort, 8 Mei 1574 

aan hem gericht door calewaert, draagt het opschrift: „a Mon¬ 

sieur et frère Mr. taffin, Ministre du St. Evangile, ou il sera * 2)”. 

Op dat tijdstip schijnt dus de betrekking, waarin taffin tot 

de gemeente van Heidelberg gestaan heeft hoezeer niet in 

vasten dienst, reeds te zijn geëindigd geweest. Wij kunnen haar 

duur niet bepalen, wel de verzekering geven, dat taffin er met 

genoegen werkzaam is geweest. Evenals te Metz, was ook nu 

piet er van ceulen onder zijne ambtgenooteu. Doch spreke hij 

zelf: Viximus ego et petrus colonius in colligenda et promo¬ 

venda Metensi Ecclesia multos armos conjunctissimis animis et 

studiis. Quin et diruto illic templo ejecti Heydelbergae verbi 

divini ministerium ille Germanico, ego Gallico idiomate prose- 

cuti, eandem amicitiam sanctissime coluimus, donec Deus 

illum me juniorem in q uietem aeternam vocavit 3). 

Bedrieg ik mij niet, dan vinden wij taffin in het vroege 

*) Groen van prinsterer, Archives V, pag. 223 ss. 

2) Archives 1. c. pag. 3. De naam van den afzender is verkeerd gespeld : voor 

JALLUARD leze men calluard of liever calewaert. Bedoeld is dezelfde van wiens 

hand ook tom. VI der Archives pag. 150 een brief voorkomt, en van welken 

MARNix (111. et cl. v i r. e p i s t. pag. 695) met lof, beza daarentegen (pag. 609) 

op weinig eervollen trant spreekt. Men denke aan den Belgischen predikant en 

staatsman lievin calewaert, over wien te vergelijken is het artikel van rah- 

lenbeck in de Biographie Belgique III, pag. 247 ss. 

3) Deze woorden zijn door polyander, den Leidschen hoogleeraar, medegedeeld 

in de door hem uitgesproken Oratio funebris op lolts de dieu, geplaatst 

voor diens in 1693 gedrukte Critica Sacra. 
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voorjaar van 1573 te Genève. In dien tijd toch waren door de 

Nederlanders, die daar woonden, ernstige pogingen aangewend 

om van den Magistraat vrijheid te verkrijgen tot het vormen 

eener gemeente en het stichten eener kerk, waar zij in hunne 

taal en naar hunne kerkelijke gebruiken het Evangelie konden 

hooren preeken. Het verzoekschrift, daartoe dienende, werd 24 

Januari 1573 ingeleverd en was onderteekend door 30 hoofden 

van huisgezinnen. Van deze onderteekenaars wordt een tweetal 

nader aangeduid door dit bijvoegsel „les deux cbez taffin j). 

Bij dezen naam aan den voormaligen predikant van Antwer¬ 

pen te denken als gastheer van twee gevluchte Nederlanders, 

misschien wel Antwerpenaars, ligt voor de hand. 

De brief, waarvan wij spraken, die uit Frankfort in Mei 

1574 werd afgezonden aan taffin, „ ou il sera”, beeft hem niet 

meer te Genève aangetroffen: reeds bevond hij zich toen in 

ons Vaderland. Nu kunnen wij zonder eenige gissing spreken; 

de bewijsstukken zijn in onze handen. Het archief der Neder- 

landsche Hervormde kerk van Delft bezit van de hand van 

taffin 53 door hem geheel geschreven en onderteekende brie¬ 

ven, wier inzage en gebruik ons welwillend is toegestaan. Twee 

van deze zijn in de Fransche taal, de overige in de Latijnsche 

gesteld. De Hollandsche taal is in deze brieven alleen voor de 

adressen gebezigd, hoewel taffin — wij weten het van elders — 

haar ten volle machtig was. 

Twee dier Latijnsche brieven zijn (bijna in hun geheel) af¬ 

gedrukt in het belangrijk werkje van janssen, dat aan de ge¬ 

schiedenis van dathenus gewijd is. Men zie aldaar bl. 132 en 

136. De geleerde schrijver heeft overvloedige bewijzen gegeven 

voor de juistheid der stelling, dat taffin een ander geesteskind 

>) Het belangrijk stuk is uit de archives van Genève afgedrukt door ch. l. 

frossard, in het werk: 1’Eglise sous la Croix pendant la do min a- 

«. tion Espagnole(1858) pag. 105 s. 
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was dan dathenus. Lozeleur bevestigt deze opmerking, door 

in een brief (t. a. p. medegedeeld, bl. 120) te verklaren, dat 

hij den droevigen loop dien de zaken van en onder dathenus 

namen, voorzien had, sedert hij moest opmerken, dat dathenus 

den raad door heidanus, taeftn en hem zelven gegeven, in den 

wind sloeg. Voor de geschiedenis van dathenus leveren de brie¬ 

ven van TAFFiN inderdaad gewichtige bijdragen, daar zij ons de 

toenemende bezorgdheid van taffin over de handelingen van 

zijnen ambtsbroeder doen kennen. De meeste dier brieven zijn 

gericht aan den Delftschen predikant arend cornelissen of ar- 

noldus cornelius van der linden, die vroeger ook in de Paltz 

dienst gedaan had en nu in ons Vaderland onder de zeer ge¬ 

achte Predikanten gerekend werd. 

Ik heb elders gepoogd, ’s mans richting en verdiensten naar 

waarde te schatten *). Vriend van hem te mogen heeten, acht 

ik een eeretitel. Taffin genoot die onderscheiding en bleef tot 

zijn dood door innige vriendschap met den Delftschen leeraar 

verbonden. 

Dien brievenschat mocht ik ten behoeve van deze levens¬ 

schets raadplegen. Om over den inlioud der brieven, die nog 

niet gedrukt zijn, een grondig oordeel te vellen, heb ik mij de 

moeite gegeven, geholpen door den geoefenden blik van mijnen 

vriend Dr. schotel, de 51 stuks letterlijk over te schrijven. Ik 

ben dus met hetgeen die brieven bevatten, volkomen bekend 

en vind in die bekendheid voldoende reden, om ze niet hier 

in hun geheel of bij gedeelten te doen afdrukken. Zij zijn niet 

belangrijk genoeg voor de geschiedenis des Vaderlands of die 

‘) Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 

16e en 17e eeuw, le deel, bl. 33, 55, 102 en 131. Ik maak van deze gelegenheid 

gebruik, om eene vergissing te verbeteren, voorkomende bl. 181, waar ik over 

arnoldi corvtnus sprekende dien genoemd heb een predikant van Delft, in 

plaats van, gelijk reeds gedaan was, aan Leiden als zijn standplaats te blijven 

denken. 



34 

der Kerk; enkele gebeurtenissen slechts worden door den in- 

houd dezer stukken toegelicht; doorloopende getuigen zij van 

hartelijke, broederlijke, christelijke vriendschap en spreken zeer 

sterk van taffin's liefde jegens de Kerk en hare dienaren. 

Meest helpen zij ons om taffin’s levensgang te volgen en schen¬ 

ken daarvoor nog niet gebezigde bouwstoffen. 

De eerste dezer brieven is gedagteekend 19 Feb. 1574, en 

afgezonden uit V lissingen; de laatste uit Amsterdam, 19 

Feb. 1591. In eerstgenoemd jaar 1574 en eenige volgende was, 

volgens dit schrijven, taffin aan geene gemeente voor vast 

verbonden. Hij spreekt met hoogen lof over de Evangeliedie¬ 

naren van V lissin gen en van Veere, maar hij spreekt er 

niet over als over ambtgenooten, in wier werkzaamheden hij 

deelt. Ecclesia hic pios et fideles habet ministros; Verensis 

etiam. Het houden eener algemeene Synode kwam taffin hoogst 

wenschelijk voor, weshalve hij zijn vriend en geestverwant 

opwekt, om in den kring die hem omgeeft, het verlangen daar¬ 

naar levende te houden. Een ander punt, dat beide vrienden 

blijkbaar ernstig ter harte gaat, is de zuinige bezoldiging van 

de meeste predikanten. In een brief van 2 April 1574, uit 

Dordrecht geschreven, verhaalt taffin, dat hij over dit on¬ 

derwerp met den Prins gesproken heeft en, naar aanleiding van 

dit onderhoud, wenscht te zien opgemaakt een lijst van het 

aantal predikanten dat werkzaam is met een opgaaf van de 

plaatsen die niet of niet voldoende bezet zijn, waarbij het al¬ 

leszins noodig is, de dorpen aan te wijzen, die zoo nabij elkan¬ 

der liggen, dat ze zonder veel bezwaar door één predikant 

kunnen worden bediend. Dergelijke opgaaf heeft hij reeds uit 

den Kriel en Dordrecht ontvangen en begeert die ook van 

de hand zijns vriends. 

Taffin had den Prins voorgesteld, om aan eiken bedienaar 

van het Evangelie, zoo mogelijk, een vast jaarlijksch inkomen 

van 300 gulden te verzekeren en op de aanstelling van een 
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kerkdijken penningmeester aangedrongen, onder wiens beheer 

de gelden gesteld zouden worden, welke de klassen bijeen brach¬ 

ten en waaruit dan aan ieder predikant naar gelang zijner 

huiselijke omstandigheden eene hoogere bijdrage kon worden 

toegekend. 

En te V1 i s s i n g en en te Dordrecht en elders valt het 

verblijf van taffin samen met het vertoef van den Prins; waar 

de Prins is, ontmoet gij ook den predikant. Om dit met zeker¬ 

heid te kunnen beweeren, hebben wij slechts dag- en plaats- 

teekening der brieven van tappin te vergelijken met de dag¬ 

en plaatsteekening der brieven van den Prins, afgedrukt in de 

Archives van groen van prinsterer en in de Correspon- 

dance door gachard uitgegeven. Taffin was, gelijk bor hem 

noemt, „predikant van den Prinsv, diens huiskapelaan, in 

rang en invloed de gelijke van de villiers of lozeleur. Doch 

reeds in 1578 heeft de Synode, te Antwerpen gehouden, 

art. 3 bepaald: „D’autant que la cour se trouvant ou il y a 

Eglise francaisse, celle de la cour et de la ville est faite une 

Eglise: les ministres suivans ordinairement la cour, seront con- 

joints avec les autres ministres pour servir unanimement a ce 

corps de PEglise comme Ministres d’icelle. Suivant quoi Ms de 

villiers et taffin seront tenus pour Ministres d’An vers, y 

serviront la cour et icelle s’absentant, PEglise de cette ville 

sera tenue de pourvoir a la Cour par le moyen de Pun d’eux 

ou de quelque autre, et ce jusque’au prochain Smcde.” 

Bij herhaling fungeeren dan ook taffin en de villiers als 

voorzitters bij de Synodale vergaderingen. 

De gelegenheid, om den Prins te spreken, stond taffin open; 

hij maakte daarvan veel gebruik in het belang van de kerk. 

Zoodra is hem niet een of ander belangrijk stuk toegezonden, 

of hij legt liet den Prins voor. Wij vernemen dit uit een brief 

van 20 Mei 1574, waarin de zaak der tractementen op nieuw 

behandeld wordt; taffin deelt zijnen vriend de verklaring mede, 
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dat de Prins in tegenwoordigheid van zijnen (taffin’s) broeder 

ten stelligste als zijn overtuiging uitsprak, dat de inkomsten 

der predikanten niet lager behoorden te zijn dan die der mili¬ 

tairen. Doch TAFFiN vreest, dat de krachten zullen ontbreken, 

om den goeden wil ten uitvoer te doen leggen. Hoezeer hij 

gebogen gaat onder hetgeen in den kring van ^s Prinsen huis 

smart en blijdschap veroorzaakt, blijkt uit regels als deze: „de 

Comitis LUDOVici et fratris ejus henrici turn Ducis christophori 

vita vel obitu necdurn quidquam certi accepimus. Tam diu- 

turna incertitudo certitudinem mortis eorum confirmare vide- 

tur. Santaldegondii reditum propediem exspectamus.” 

In den zomer van 1571 vinden wij taffin evenals den Prins 

te Rotterdam, van waar hij zich bitter beklaagt over zijn 

onvermogen om een door dathenus en cornelissen hem aan¬ 

bevolen jongeling, die voor den dienst der Waalsche gemeenten 

wenscht opgeleid te worden, eenige stoffelijke ondersteuning te 

kunnen doen toekomen, waarbij hij de aanmerking niet in de 

pen houdt, dat het Nederland wel passen zou op die wijze 

eenigszins te vergelden, wat het aan den ijver der Waalsche 

Evangeliedienaars verschuldigd is. Rij dergelijke terneerdruk¬ 

kende ervaring had hij bovendien door een ernstige ziekte 

geleden. Daarvan hersteld had hij opnieuw met den Prins 

over de bezoldiging der leeraren gehandeld. Met lof gewaagt 

hij van den ijver van den Middelburgschen Prediker van der 

heiden, die hem gelden had toegezonden. Het komt hem 

voor, na ruggespraak met den Prins, dat over deze netelige 

zaak, die met het welzijn der Kerk zoo nauw te zamen hangt, 

gesproken worde met de invloedrijkste regeeringsleden. Aan 

het slot vinden wij deze regelen (de brief is van 27 Aug. 1571) : 

„Nolo te ignorare de Illust. Principis valetudine, quod videlicet 

alïlicta nunc sit et acerrimo morbo convulsa; ultro dum ipsum 

inviserem dicebat, sibi placere ut jejunii ac precum dies indi- 

ceretur; cumque, me referente, intelligeret, ab Ecclesiis diem 
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Dominicum proximum huic sancto instituto destinatum jam 

multo ante fuisse, gavisus est quod Ecclesiae cura suo consilio 

et voluntati tam commode respondent. De eo te certiorem 

facere volui, ut tanto alacriori animo ac ferventiore peragatur 

ac honorifice nominetur Illus. Princeps ipsiusque valetudo 

publicis precibus commendetur.” 

Het gevaarlijke van des Prinsen ziekte werd vijf dagen vroe¬ 

ger door floris de NYENHEiM en n. BRUYNiNCK geschetst in een 

aan graaf jan van nassau gezonden brief, ons bewaard in de 

Archives, IV, pag. 58 ss. 

Uit Delft richtte taffin, onder dagteekening van 22 October 

1574, een waardig schrijven aan de gemeente van Rotterdam, 

naar aanleiding van de beweging in haar midden ontstaan door 

de verdeeldheid der meeningen betreffende het al of niet wen- 

schelijke der aanstelling van den predikant pieter overhaag of 

huperphragmus. Ijverende voor den vrede der Kerk, ontveinsde 

TAFFiN niet zijn eerbied voor de waarheid. Vaderlandsliefde 

spreekt ons toe uit het postscriptum, dus luidende: „Admira- 

bilem et opportunam Lei dae liberationem, ac exspectatum 

tamdiu de santaldegondii ad nos reditum vos intellexisse non 

dubito ')” 

Kort daarna vertrok hij met den Prins naar Middelburg; 

in deze stad was de Coetus Zelandiae bijeengekomen (Januari 

1575) en in die samenkomst sprak taffin zeer verstandige 

woorden over het wenschelijke, om in liet houden van avond¬ 

maal, bedestonden en dergelijke instellingen zich te schikken 

naar den wensch der overheid en de behoefte der tijden 2). 

•) Deze brief is uit het Archief van Emden afgedrukt in de Werken 

der Marnix -Vereeniging, Serie III, deel II, Brieven, uitgegeven 

door h. Q. Janssen en J. J. van toorenenbergen. 

3) Een maand te voren had de Middelburgsche kerkenrad besloten, Zondags 

voor Kersttijd over de geboorte van Christus te prediken, tenzij de Magistraat 

anders gebood, en dat men het alsdan met protest doen zou. Nagtglas, de 

alg. Kerkeraad der N. H. te Middelburg, blz. 111. 
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Bovenal verklaart hij zich een voorstander van het gevoelen, 

om aan de gemeenten zekere vrijheid te laten ten aanzien van 

bijzondere gebruiken: „Hanc moderationem vehementer laudat 

sant aldegondifs, vir, ut nosti, variae turn eruditionis etjudicii 

turn zeli et pietatis. 

Met het hof naar Dordrecht weergekeerd, schrijft taffin 

van daar in Maart 1575 aan zijn vriend al weder over de gel¬ 

delijke verlegenheid waarin vele kerken en leeraren verkeeren. 

Voor de kennis van zijne huiselijke omstandigheden is dit ge¬ 

deelte van belang: „Uxor mea peperit nobis filiolum, die do- 

minico superiore. Mediocriter habet uterque Dei beneficio. Nu- 

tricern conduxeram Del fis. lila a nobis arcessita filiolum secum 

asportavit. Per eam has ad te mitto, rogans te ex animo, ut ex 

illa intelligas ubi habitet”, opdat de aanstaande vrouw zijns 

vriends nu en dan kind en voedster bezoeken moge en hij 

bericht erlange, totdat hij zelf in Delft kome, waarnaar hij ver¬ 

langt en waarop hij hoopt, want het valt hard zich van een 

zoo jong kind te scheiden; alleen de noodzakelijkheid leert er 

in berusten. 

Uit een volgenden brief vernemen wij zelfs, wat zulk eene 

voedster geniet, namelijk elke week een gulden. Cornelissen 

moest dat geld haar uitreiken, liefst om de andere week, cor¬ 

nelissen, zelf eerst onlangs getrouwd, tot wien taffin daarom 

niet onaardig deze woorden richt: „rogo te ut huic oneri aut 

curae tu aut potius uxor tua, nostro nomine, obire velis, ut 

tam recens uxore ducta in alienis liberis discere incipias, quid 

sit esse patrem.” Het volgend levenslot van dezen zoon is ons 

geheel onbekend gebleven; verder wordt er in de brieven 

van taffin geene melding van hem gemaakt, noch van een 

vroegtijdigen dood, noch van voorspoedige ontwikkeling 1). Ik 

*) Taffin is zeker een even hartelijk vader geweest, als hij zich een deel¬ 

nemend vriend betoond heeft over de kinderen van zijnen broeder jacques, 

volgens het dienaangaande voorkomende in de Navorscher, III, blz. 284. 
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ontveins echter niet, dat soms in deze brieven over omstandig¬ 

heden gezwegen wordt, waarvan wij bepaaldelijk breede ver¬ 

melding verwachteden. Zoo heeft het mij verwonderd, dat in 

de brieven van dezen tijd over de Leidsche hoogeschool geen 

woord gevonden wordt, tenzij eene vluchtige toespeling op het 

wenschelijke eener aanstelling van helmichius. Sterk wordt te¬ 

gen de toenemende ingenomenheid met tooneel-voorstellingen 

gewaarschuwd en de gewoonte, om deze op Zondag te geven, 

ten strengste afgekeurd, als allernadeeligst voor de heiliging van 

den dag des Heeren. Blijkbaar is en blijft het heil der Kerk 

het voornaamste onderwerp, dat de aandacht van tafftn en 

zijn vriend boeit. Het denkbeeld om het bestuur van de Kerk 

en de behartiging harer belangen aan een collegie van vier 

personen op te dragen, mishaagt, volgens mededeeling van 

taffin, den Prins niet: toch acht laatstgenoemde het voortbe¬ 

staan van zelfstandige kerkeraden en klassen hoog noodig. 

Uit de predikanten, die omstreeks dien tijd te Dordrecht 

dienst deden, gewaagt taffin met lof van christianus, onder 

welken naam christianus sinapius, mosterd wordt aangeduid1); 

van anderen spreekt hij niet. De Delftsche leeraar tilius of 

Thomas van til 2), ambtgenoot van cornelissen, staat blijk¬ 

baar hoog bij taffin aangeschreven, evenzeer als toen nog da- 

thenus, over wien in een schrijven van Juli 1575 een gunstig 

gevoelen van den Prins wordt medegedeeld 3). Zoo al taffin's 

brieven niet door hooge belangrijkheid uitmunten, moet ik toch 

erkennen, dat ze wel strekken om ons den man lief te doen 

krijgen, die met allen ernst zich kwijt van elke taak die hem 

*) Vgl. over hem schotel, Kerk el. Dordrecht, I, blz. lil volgg. 

3) W. te water leverde zijne levensschets blz. 250 volg. van de H i s- 

torie der Hervormde Kerke te Gent. Ygl. verder n. q. Janssen, 

de Kerkh. in Vlaanderen, I, blz. 71 volg. 

3) De brief is overgenomen in de belangrijke, meergenoemde, monographie van 

h. q. Janssen, Petrus Dathenus, blz. 104 volg. 
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opgedragen wordt. Zoo moet bijv. aldegonde eene nieuwe 

dienstmaagd hebben; en wel, dat ik het in het voorbijgaan 

mededeel, voor een loon van 40 gulden 'sjaars, zonder eenig 

verder verval; taffen schrijft er over naar Delft, waar 

eene geschikte zich schijnt op te houden. Ook verneemt gij bij 

het lezen van die brieven de innige bezorgdheid van taffen 

over de gezondheid zijner lijdende vrouw. Voegt gij daarbij de 

blijken van zijne nederigheid, de bewijzen dat hij met hoogach¬ 

ting tot cornelissen en van til opziet, zich zijner minderheid 

bewust, dan wordt het u volkomen verklaarbaar, dat taffin’s 

naam tot ons gekomen is zonder door eenige smet bezoedeld 

te zijn. 

Een volgende brief is aan tilius of van til gericht. Hij bevat 

berichten betreffende oneenigheden in de gemeente van Dord¬ 

recht heerschende, waar de verhouding tusschen ouderlingen en 

predikanten en tusschen deze onderling veel te wenschen over¬ 

liet. Tilius stelde gewis veel belang in deze zaak, daar hij 

voor een poos de gemeente van Dordrecht gediend had, 

dientengevolge met allerlei bijzonderheden bekend was en alzoo 

vluchtige mededeelingen voor hem voldoende waren, terwijl 

wij voor onze weetgierigheid meer uitvoerige verlangd had¬ 

den. Even vlug toch is de wijze, waarop in het voorbijgaan 

over de staatkundige gebeurtenissen gehandeld wordt; men be¬ 

merkt duidelijk, dat de nauwkeurigheid der tijdingen ook bij 

’s Prinsen hof veel te wenschen overlaat. Of zoo taffen soms 

meer geweten en uit voorzichtigheid gezwegen heeft, verdient 

de kortheid lof. Trouwens: eene praatgrage natuur doet uit 

deze brieven zich niet kennen. Taffin verstaat de kunst van 

zwijgen. 

Nadat wij een brief van 29 Juni 1576 uit Middelburg 

onder de oogen gehad hebben, vinden wij er eerst een weder 

op den datum van 29 December 1576 uit Si eg en afgezonden. 

Het is zeer wel mogelijk, dat er uit den langen tijd van 6 
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of verwijdering ontdekken wij geen spoor. Bepaald weten 

wij, dat taffin tegen het begin van de laatste maand des jaars 

zich tot eene buitenlandsche reis had gereed gemaakt en de 

door hem uit Si eg en aan tilius geschreven brief is ons dub¬ 

bel welkom, als toelichtende een schrijven van daar, elders ons 

bewaard. Te weten: de Prins van oranje had goed gevonden, 

om een vertrouwd persoon naar zijnen broeder jan te zenden, 

om door diens tusschenkomst gewichtige papieren betreffende 

het wangedrag van zijne voormalige tweede vrouw anna van 

Saxen te erlangen. Taffin werd met deze vertrouwelijke 

zending vereerd. Op waardiger toon kan er wel niet over hem 

gesproken worden, dan de Prins doet in den brief, dien hij uit 

Middelburg, 2 Dec. 1576, naar Dillenburg zendt J), 

waarin taffin genoemd wordt, „fidel et prudent”, en aangaande 

hem de verklaring afgelegd, „quhl se conduira en ceste charge 

avecque telle discrétion saus quhl vous en revienne incom- 

modité aulcune.” 

Op dezen brief volgt de aan taffin ter hand gestelde instruc¬ 

tie; zij leert ons het delicate van de hem opgedragen taak 

kennen: de bekentenissen, door anna en joan rubbens afgelegd 

en waarbij beiden het misdrijf van overspel hadden beleden, 

wenschte de Prins in handen te hebben, en vooral afschriften 

van de brieven en stukken, waarin anna aan haren biechtvader * 2) 

en bloedverwanten het misdrijf erkend had. 

*) A r c h i v e s , Y, pag. 545. 

2) Zoowel in de instructie van taffin (A r c h i v e s 1. c. pag. 547) als in den 

brief aan graaf jan (1. c. pag. 545) wordt gesproken van anna's onderhoud 

met „ le Docteur morlinus". Maximiliaan mörlin is bedoeld; zoon van jodocus 

mörlin Philosophiae Prof. te Wittenberg; broeder van joaciiim mörlin, 

den bekenden tegenstander van osiander. Deze maximiliaan, geboren te Wit¬ 

tenberg 14 October 1516, werd, na volbrachte studiën en kortstondige Evan¬ 

geliebediening in Franken, hofprediker te Coburg in 1544, in welke betrek- 
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Met welken ijver en nauwgezetheid tappin zich van deze 

lastgeving gekweten heeft, valt ligt met de stukken te bewijzen. 

Door huiselijk leed en het heerschen der pest werd jan van 

Nassau verhinderd Dillenburg te verlaten of hem daar te 

ontvangen. Taffin onderhoudt zich nu schriftelijk met den 

graaf, door een brief uit Siegen van 22 Dec. 1576 l *). Hij 

geeft daarin een overzicht van hetgeen hij bij mondeling gesprek 

breeder zou behandeld hebben; belooft ook van zijne zijde in 

de zaak van anna zoo te handelen, dat alle ruchtbaarheid 

voorkomen wierd 3), en deelt eindelijk het een en ander mede 

betreffende den gang der zaken in ons vaderland en de daaruit 

voortvloeiende en nog loopende onderhandelingen. Ook graaf 

jan ontboezemt aangaande taffin woorden van hoogen lof. 

Hij oordeelt, dat zijn broeder in dezen gezant een dienaar heeft, 

die in eere verdient gehouden te worden en wiens trouw den 

wensch voedt, dat er vele dergelijken mogen zijn 3). 

Terwijl taffin in de briefwisseling met zijne vrienden, voor 

zoover zij voor ons ligt, met geen enkel woord over het doel 

zijner reis spreekt en daarover een betamend stilzwijgen be¬ 

waart, bevatten de letteren, door hem in dien tijd naar het 

vaderland verzonden, enkele bijzonderheden, waarvan de in de 

Archives opgenomene geene melding maken. Aan den „eersame 

king hij grooten invloed op kerk en school oefende: in 1569 viel hij in on¬ 

genade en nam een beroep naar Dillenburg aan. Later is hij weder in C o- 

burg teruggeroepen, waar hij onder veel moeielijkheden werkzaam bleef tot 

den dag zijns doods, 20 April 1584. 

*) Archives, Y, pag. 576 ss. 

3) Steeds heeft de Prins en zijne familie getracht alles te vermijden, wat aan deze 

gebeurtenis algemeene ruchtbaarheid kon geven. Nu blijkt het uit den brief van 

taffin, dat de Prins en zijne gemalin ciiaklotte van Bourbon de stukken 

in handen willen hebben, om er zich van te bedienen in geval de magistraat 

te eeniger tijd bedenkingen mocht maken tegen de geldigheid van ’s vorsten 

derde huwelijk en de wettigheid der daaruit geborene kinderen. 

3) Archives, 1. c. pag. 587. 
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en godtsalige thomas van till” zendt hij uit Siegen, 29 Dec. 

1576, een bericht betreffende de reis uit Keulen naar ge¬ 

noemde plaats, dewijl hij vreest dat het gerucht het gebeurde 

vergroot en_zijne vrienden bovenmate verontrust hebbe. Te 

paard de reis doende is hij met zijn reisgezellen door roovers 

overvallen, aan wier aanslag een snelle vlucht hen onttrokken 

heeft; hun bagage en papieren zijn in handen der onverlaten 

gekomen, die ze echter een paar dagen later hebben terugge¬ 

zonden. 

Te Siegen vonden zij graaf joachim van Nassau, hier 

heen gereisd, dewijl de pest te Dillenburg woedde; noch- 

thans hopen zij over een week derwaarts te vertrekken. Die 

hoop is, gelijk een schrijven van graaf jan ons zegt, niet 

vervuld, daar hij zich beklaagt, taffin niet te hebben kun¬ 

nen spreken. 

Uit de Archives weten wij, dat taffin in Februari van 

1577 zich weder te Middelburg bij den Prins bevond. Met 

korte woorden geeft hij, onder dagteekening van 22 Februari, 

den uitslag van zijne gesprekken met den Prins a), zendt 

een afschrift van het pas gesloten verdrag met Don juan van 

Oostenrijk over, verheelt des Prinsen terneergeslagen stem¬ 

ming niet, deelt eenige tijding mede betreffende den sukkelen¬ 

den toestand van den jeugdigen maueits en laat niet onduide¬ 

lijk blijken, dat hij voor dien vorst het alleszins wenschelijk 

acht, hem met de zonen van graaf jan in Genève eenigen 

tijd verblijf te doen houden. 

Indien het noodig ware, nieuwe proeven van des Prinsen 

verdraagzaamheid bij te brengen, zou ik volgaarne eene ge- 

heele bladzijde van den uitvoerigen brief overschrijven, dien 

l) Archives, V, pag. 624 ss. Ter. verklaring van ’s Prinsen stemming 

schreef groen van prinsterer de belangrijke bladzijden 626 ss. 
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TiLius uit Middelburg in de eerste dagen van Maart 1577 

van de hand zijns vriend ontving. 

Uit naam van den vorst spreekt taffin zijne diepe afkeuring 

uit over de wijze, waarop te Woerden de Hervorming veld 

tracht te winnen, betuigt zijne instemming met de daar door 

TiLius gehouden leerrede, en ontboezemt den wensch, dat er bij 

den strijd geene dan waardige wapenen zullen gebezigd worden. 

Het overige gedeelte van den brief bevat nog een en ander, 

dat opmerkzaamheid verdient. Er is spraak van het aanstellen 

eens gouverneurs voor Prins maurits. Twee personen komen in 

aanmerking: lanoyus en tossanus. Wie is de man, onder den 

eerstgenoemden naam aangeduid P Tot ik beter onderricht ben, 

ineen ik te moeten denken aan den later zoo berucht gewor¬ 

den MATTHiEu de launoy of launay, vroeger priester, in 1560 tot 

de Evangelische Kerk overgegaan en sedert op onderscheidene 

plaatsen in haren dienst met buitengewonen ijver werkzaam. 

Florentius van der haer getuigt in de initiis tumul- 

tuum Belgicorum, pag. 137 sq: Mattheus iste homo Gallus 

totuin sese calvino adolescens ita tradiderat, uti quas haberet 

ab ingenio et doctrina animi dotes, eas in hujusce factionis 

defensionem ita palam atque ingenue collocaret, uti inter Gal- 

liae ministros locum curn primis celebrem concionando inve- 

niret. Inde Galliam profectus initio per urbes atque agros Va- 

lencinarum, Tornaci, Insularum: hinc per Hollan- 

diam, Zelandiamque minister existeret. Stellig moet taffin 

met erkentelijkheid gedacht hebben aan de goede diensten, 

welke lanoy aan de Evangelischen in Doornik bewezen had. 

Jean cousin, de auteur van de zeer gezochte Histoire de 

Tournay, schrijft (volgens de „nouvelle edition” van 1868, livre 

IVe pag. 310): en ce temps matthieu de launay au commence- 

ment hérétique, calviniste, mais enfin converty a la foy catho- 

lique (pour la défence de laquelle il a escrit contre les Calvi- 

nistes ayant abjuré Hiéresie) passa par Valenciennes et fut 
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la retenu d’aucans niarchans qni 1’avoyent ouy faire la presche 

en France, de manière qu’il a rodé le quartier de Valen- 

ciennes et de tournay, suivy en ses presches de grandes 

troupes de sectaires, lesquels Tont faict venir a tournay pour 

luy demander conseil, contre le inagistrat de la ville, qui leur 

estoit contraire. Ook launay heeft bij de komst van alva het 

zuidelijk deel van de Nederlanden verlaten; in 1573 bevond 

hij zich te Heidelberg, gelijk blijkt uit een brief, dien hij 

van daar aan beza schreef betreffende de kerkelijke toestanden 

hier te lande. Zijn lot en omstandigheden wekten veel deelne¬ 

ming. Taffin toch verzekert in dezen zelfden brief, dat de Prins 

gaarne in de behoeften van launay wil voorzien, zoodra hem 

dit mogelijk is. Te Sedan aangesteld, maakte hij zich daar 

aan onzedelijk gedrag schuldig, vlood naar Parijs, keerde tot 

de Roomsche kerk weer en werd met pen en mond haar die¬ 

naar, ja slaaf. Die overgang moet hebben plaats gehad, kort 

nadat taffin over hem in dezen brief geschreven had * l). 

Aan tossanus echter werd, volgens de door taffin afgelegde ver¬ 

zekering, de voorkeur gegeven, dewijl hij even goed de Fransche 

en Duitsche, als de Latijnsche taal sprak; doch weleer had deze 

zelf aan taffin verklaard, nimmer eene betrekking aan liet hof 

of in Nederland te zullen aanvaarden. Nog een welbekende 

naam wordt in dezen brief vermeld; tot opvolger van cappel- 

lus aan de Leidsche hoogeschool heeft taffin feuoueray genoemd, 

die inmiddels door de Waalsche gemeenten van Dordrecht 

en Keulen tot predikant werd begeerd. Verder dankt hij voor 

') Uitvoerige mededeelingen over een man, aan wiens terugkeer de Roomsche 

schrijvers eene beteekenis hechten, welke deze niet waardig is, leveren 1 a 

France Protestante V, pag. 429 ss. waar de lijst zijner geschriften ge¬ 

vonden wordt•, h. Q. Janssen, de Kerkhervorming in Vlaanderen, 

1 Deel bl. 15G vlg. en de daar aangehaalde schrijvers. 
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cle hem vergunde lezing van de brieven, door beza l 2) en polyan- 

der aan tilius gezonden. Weinig tevreden schijnt hij te wezen 

met het niet volbrengen van het door beza gekoesterde voor¬ 

nemen, om den Prins een geschrift op te dragen. Ten stelligste 

spreekt hij het uitgestrooide gerucht tegen, dat hij jegens polyan- 

der niet meer de vriendschap van weleer koesteren zou. Het 

geschrift van beider vriend cornelissen over den Kinderdoop 

heeft hij met groot genoegen gelezen3). Het afslaan van het 

beroep naar Dordrecht door olevianus van Heidelberg 

en het ontslag van adriaan van conincksloo door de gemeente van 

Fran kent hal vermeldt hij, en voegt er de bijzonderheid bij, 

dat dathenus herwaarts gemakkelijk zou kunnen verplaatst 

worden, indien van hier eene bepaalde aanvraag aan graaf 

CASiMiR gericht wierd. Gaarne zou taffin die verplaatsing zien, 

mits dathenus zich onverdeeld aan den dienst der Kerk wijdde 

en zorgvuldig zich onthield van alles, wat aan de bediening 

vreemd is. Een beknopt en waardig betoog van het betamelijke, 

dat een leeraar in zedelijk leven een voorbeeld zij, uitgelokt 

door het onlangs bekend geworden wangedrag van een per¬ 

soon, wiens naarn niet genoemd wordt, besluit dezen brief. 

De volgende van 26 Maart 1577 brengt ons in kennis met 

taffin’s opstel ter bestrijding van der Anabaptisten onwil, om 

als burgers van den Staat den solemneelen eed af te leggen; 

evenals marnix was ook taffin door die weigering geërgerd; 

hij had over dit onderwerp gehandeld met den Prins en met 

gaspard van der heiden; de eerste zag ongaarne, dat er tegen 

') Is de brief van beza aan tilius bedoeld, die opgenomen werd in bezae 

E pis tol. Theolog. liber u u u s 1575 pag. 23 vgg., dan kunnen wij ten 

volle deelen in het genoegen van taffin, die van zulk een belangrijk opstel — 

want de brief is eigenlijk eene verhandeling — kennis nemen mocht. 

2) Ons bleef het onbekend; onder de geschriften van den Delftschen leeraar 

is het niet vermeld door rogge, Bibl. der Contra -Bern. geschriften, 

bl. 14. 
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de Anabaptisten geschreven werd; de laatste keurde dit be¬ 

paald noodig en had er taffin toe aangespoord. 

Bij dezen brief voegt hij een afschrift van het opstel ter 

lezing en beoordeeling van zijne Pelftsche vrienden; waar¬ 

schijnlijk is dit opstel werkelijk gedrukt en ons bewaard in 

het bundeltje, dat wij kennen onder den titel: Onderwy- 

singhe teghens de dwalinghe der wederdooperen, 

enz. Later bericht taffin, dat hij het den Prins ter lezing heeft 

aangeboden, door wien het, naar hij veronderstelt, aan st. alde- 

gonde is medegedeeld. Uit een schrijven van aldegonde onder 

dagteekening van Maart 1577 J) ontwaren wij, dat de Prins 

den zachten weg verkoos; dezen brief van aldegonde haal ik 

hier vooral aan, dewijl hij niet slechts bij herhaling met eere 

taffin'’s persoon en werk vermeldt en tevens een bewijs is van de 

vriendschap, welke den schrijver aan den geadresseerde, gaspard 

van der heiden, verbond; maar vooral dewijl hij allermerk¬ 

waardigst getuigenis aflegt van aldegonde’s vrijzinnige begrippen 

ten aanzien van kerkelijke tucht en liet eerbiedigen van indi- 

vidueele vrijheid in het stuk der ontspanningen. 

Vaak bevat taffin’s correspondentie kleine bijzonderheden, 

wier mededeeling niet ongepast is. Zóó schrijft hij 20 Sept. 

1577 „ Princeps salvus Antverpiam pervenit non minore 

omnium bonorum laetitia atque austriaci, ut veri simile est, 

dolore.” Betreffende de Synode te Dordrecht, in Juni 1577, 

onder voorzitting van taffin gehouden, deelen de brieven niets 

mede. Op die vergadering is het eerst over eene scheiding der 

klassen van de Hollandsche en Waalsche gemeenten als zeer 

wenschelijk gesproken. Taffin werd benoemd in de commissie om 

de collecten, door de afzonderlijke gemeenten tot heil van het 

geheel bijeengebracht, te verdeelen, en hem opgedragen, naar 

*) 111. et dar. vir. epist. select. L. B. 1617, pag. 753 sqq. 
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Aken en Keulen te reizen, om daar zoo mogelijk den vrede 

onder de broederen te herstellen. Ook verzocht men hem, als 

vertegenwoordiger der Waalsche Kerken de aanstaande Synode der 

Nederlandsche Hervormde Kerk bij te wonen. Het livre Syno- 

dal maakt van een en ander melding, dat ons de achting doet 

kennen, welke ambtgenooten aan taffin toedroegen. Het is 

bekend, dat een herdruk en voortzetting van het Marte¬ 

laarsboek, door van haemstede weleer vervaardigd, onder de 

wenschen der godgeleerden van dien tijd behoorde; allen die 

tot de verwezenlijking van dit plan konden medewerken, wor¬ 

den verzocht hunne bijdragen naar Antwerpen aan taffin 

toe te zenden, die ook met de taak wordt vereerd om ten be¬ 

hoeve van aldegonde de stukken bijeen te verzamelen, welke 

de predikanten zullen inleveren ten behoeve van de zoozeer 

verlangde geschiedenis der Nederlandsche Kerk. Op diezelfde 

Synode trok ook de Institutio calvini de aandacht. De vraag 

werd gedaan: „s’il est bon de traduire plus correctement en 

bas Allemand PInstitution de Mr jean calvin? Rep: qu’oui 

et la charge est donnée a Mr d’athènes (gewoonlijk in deze 

notulen genoemd pierue d’athènes) de le faire.'” Iets later komt 

het boek weêr ter spraak: „s’il est expedient pour ceux qui 

ne savent point le Latin que l’I n s t i t u t i o n de Mr calvin, ainsy 

quelle est déja traduite, soit imprimée? Rep. charge est don¬ 

née a Mr. cubus d’en envoyer incontinent une copie a Delft, 

afin que Mr. arnout (cornelissen) le revoye sur le Latin et 

qu’après el le soit imprimée.” 

Op de Waalsche synode van 1578 werden taffin, de villiers 

en aldegonde uitgenoodigd, om met de pen de geschriften van 

de vijanden der Kerk te bestrijden en de eer van het Protes¬ 

tantisme te handhaven. 

In de correspondentie ontstaat nu eene gaping; de eerstvol¬ 

gende brief, die voor ons ligt, is van 1G Januari 1580. Kort te 

voren had taffin als „predikant van den Prins” aan desamen- 



49 

komst der afgevaardigden uit de klassen van Holland deel¬ 

genomen, die in ’sHage de twisten te Leiden ontslaan en 

de zaken van coolhaes, zouden regelen1); doch bij liet zwijgen 

der briefwisseling moeten wij de hoop opgeven van in bij¬ 

zonderheden te vernemen, welke rol taffin in deze vervuld 

heeft; ongetwijfeld die van vredestichter. 

Dien eerenaam ken ik hem gaarne toe, deels dewijl ik op 

dit punt voor dien tijd mijne eischen niet hoog stel, deels de¬ 

wijl ik hem beoordeel naar een mede door hem uitgevaardigd 

adres in zake verdraagzaamheid, waaraan ik meen hoogen lof 

te mogen toeschrijven. Ik bedoel het navolgende. 

Graaf jan, stadhouder van Gelderland, ondervond in 

zijn bewind groote moeielijkheden ten aanzien der tegenover 

de Roomschen te volgen gedragslijn. Men droeg over het alge¬ 

meen in Gelderland het openlijk bestaan der Roomsche kerk 

noode en vreesde alles van de woelingen der priesters en jesui- 

ten. De Algemeene Staten hadden het van hun plicht geacht, 

den stadhouder de grondslagen der Unie te herinneren. In verlegen¬ 

heid gebracht zond jan eenen brief aan de Nederlandsche en 

Embdensche gemeenten of klassen; bepaaldelijk noemen wijde 

gemeente van Embden, dewijl volgens het derwaarts gezonden 

stuk de brief is afgedrukt2). Een gelijkluidend schrijven werd 

door den graaf gericht aan marnix, villiers (lozeleur) en 

TAFFiN, de drie raadslieden van den Prins voornamelijk in gees¬ 

telijke zaken 3). 

Beide brieven, die aan Embden en aan het genoemd drie¬ 

tal, dragen dezelfde dagteekening: 20 November 1579. Villiers 

en TAFFiN hebben des Graven brief in liet breede beantwoord4), 

naar mijne meening, op zeer voortreffelijke wijze. Wanneer ik 

') Ygl. rogge, Gaspar Janszoon Coolhaes l, hl. 114 volg. 

2) Gerdes, Scrinium antiq., torn. I, ps. 1, pag. 103sqq. 

3) Archives, VII, pag. 127 ss. 

Gerdes, Scrinium, torn. I, ps. 11, pag. 328 sqq. 

4 
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den inhoud dezer bladzijden vergelijk met hetgeen villiers den 

17 Maart 15S0 aan den Prins schreef J) ten opzichte van der¬ 

gelijk onderwerp, durf ik taffin den auteur te noemen van het¬ 

geen ons door gerdes in druk bewaard is. In villiers spreekt, 

doorgaande, meer de staatsman dan de godgeleerde; in taffen 

hooren wij boven alles de spraak en den toon van den predi¬ 

kant. Oordeelt naar een beknopt overzicht van het in het 

Latijn gestelde stuk. 

In den aanhef van dit respons um wordt terecht opgemerkt, 

dat de beantwoording van den brief des Graven moeielijk is, 

dewijl de dingen, waarop gedoeld wordt, niet duidelijk zijn uit¬ 

eengezet. Voor alles wordt de plicht der eendracht en wederkee- 

rige verdraagzaamheid met nadruk aangeprezen: vrije uitoefe¬ 

ning van godsdienst behoort Roomschen en onroomschen te 

worden toegekend; beiden moeten hem als hun vijand beschou¬ 

wen, die het onderneemt aan een van beiden dit voorrecht te 

ontzeggen. Dit maxime wordt nader ontwikkeld en de tijd 

herdacht, waarin de Protestanten dezen zegen misten; nu zij 

dien genieten, past het hun te minder anderen daarvan te be- 

rooven. De Magistraat is daar, niet om den godsdienst voort te 

planten, maar te beschermen in dien zin, dat hij er voor zorge, 

dat ieder God kan dienen naar den eisch van zijn geweten. 

De Roomschen in populaire geschriften of openlijke Disputatiën 

te bestrijden, dat zou gewis hoogst nuttig wezen. Maatregelen 

van geweld zijn in geen geval geoorloofd. Recht tijdig wordt 

gewezen op de Munstersche tragedie, de lasteringen van lucas 

osiander, die durfde beweeren, dat de volgelingen van Calvin 

als leuze de woorden voerden: Papisten todt sch lagen, 

Marti nisten aus jagen; en op het gevaar, om door het aan¬ 

wenden van geweld den Roomschen een voorwendsel te geven 

tot het vervolgen der Protestanten. 

') A r c h i v e s, VII, pag. 262 ss. 
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In deze conclusie is het besluit uitgedrukt: „Hae igitur et 

similes rationes satis idoneae nobis esse videntur propter quas 

nostrae religionis homines ininime recusare debeant, ut cura 

sociis et civibus ejusdem rei publicae, quamquarn pontificiis, 

pacem colant et retenta autonomia seu libertate in nostrae 

religionis usu, liberum eis suae quoque religionis exercitium 

permittant.” 

Tegen intebrengen bezwaren wordt deze conclusie verde¬ 

digd, een valsche ijver bestreden, aangewezen het ongegronde 

van de meening, dat de Roomsche kerk alleen goede vruchten 

van dergelijke verdraagzaamheid plukken zou; afgekeurd het 

gevoelen van hen, die het bewaren en het handhaven van den 

vrede gelijk achten met het beschermen van afgodsdienst; ge¬ 

rustgesteld de bezorgdheid van allen, die vreezen dat de lioom- 

schen naar den regel: „ haereticis fidem non servandam esse”, 

in de provinciën waar zij de meerderheid hebben, geheel an¬ 

ders zullen handelen; herinnerd dat het verdragen van de 

Roomsche superstitiën volstrekt niet hetzelfde is als ze goed 

te keuren; tegengesproken zij, die het nemen van voorzorgs¬ 

maatregelen een verzoeken van God noemen. 

Ook had de Graaf de vraag gedaan, hoe te handelen met 

de kerkgebouwen, die door geweld aan de Roomschen ontno¬ 

men waren? Het gaat niet aan, deze hun weer te geven, al 

moet men erkennen, dat ze hun onrechtvaardig ontnomen zijn; 

dat zij op elke andere wijze worden tevreden gesteld en alleen 

die gebouwen terug erlangen, welke niet in gebruik zijn, is de 

verstandige raad van villiers en taffin, zeer bepaald van laatst¬ 

genoemden, wiens geest in dit stuk duidelijk zich uit, gelijk wij 

dien in de behandelde brieven leerden kennen. 

Ook in het verdere gedeelte der briefwisseling, dat nog voor 

ons ligt, verloochent zich niet taffin’s liefde voor de Kerk en 

zijn smart over de kwalen, waaraan zij lijdt. Uit Antwer¬ 

pen wordt in Januari van 1580 de correspondentie hervat. 



De gesteldheid der gemeente aldaar was bloeiende, het getal 

der tijdelijk dienstdoende leeraren aanzienlijk ]) en onder deze 

een naamgenoot van taffïn, met den voornaam jacobus of 

jacques. Het is waarschijnlijk deze, over wien onze taffin 

spreekt in den brief van Januari, aan cornelissen : Frater meus, 

qui mox uxorem duxit uxoris meae sororem, item oxor mea 

te tuosque salutarunt. 

Aan nuttige werkzaamheid en begeerlijken invloed ontbrak 

het onzen Antwerpenschen leeraar niet. Een liefelijk bewijs van 

den goeden dunk, dien verdrukten en lijdenden jegens hem 

koesterden, levert de brief, door hem omstreeks dien tijd aan 

Antwerpen^ burgemeester jan de jonghe (janus junius) geschre¬ 

ven, waarin hij een goed woord ten behoeve van eenige am¬ 

bachtslieden in het midden brengt* 2). Te hooger waarde hebben 

zulke bemoeiingen, wanneer wij bedenken, dat hij er zich mede 

bezig hield, terwijl andere omstandigheden hem diep ter neer 

drukten. Denken wij slechts aan het onbesuisde gedrag van 

dathenus, dat hem bij herhaling de pen deed voeren en aan¬ 

doenlijke klachten ontboezemen 3); herinneren wij ons de 

zwarigheden verbonden aan de oplossing van het vraagstuk 

naar het gezag der overheid in de Kerk, bepaaldelijk in de 

gemeente van Leiden. Het is en blijft een onderwerp van 

voortdurend overleg tusschen hem en zijne vrienden, tusschen 

hem en den Prins. Opmerkelijk is het, dat hij veel goeds zich 

voorstelt van de voorgenomen reis van villiers naar Leiden; 

want het plan is rijp, dat deze Prins maurits zal vergezellen, 

die er studeeren gaat. 

') Janssen, t. a. p., I, bl. 61 volgg. 

2) De brief is afgedrukt in janssen’s en van dale's B ij dragen tot de 

oudheid k. en gesch. inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaande- 

ren, VI, blz. 339 volgg. 

3) De door taffin gevoerde correspondentie en zijne querelae over Dathenus, 

deelde Janssen ons mede in zijn Petrus Dathenus, blz. 132 volgg. 



Bij de zeer uiteenloopende meening over het al of niet wen- 

schelijke van de invoering der op de Synode van Middelburg 

in 1581 genomene besluiten, door taffin als afgevaardigde der 

Waalsche kerken bijgewoond, blijkt deze het gevoelen voor te 

staan, dat de Staten der Provinciën het disciplinae corpus zullen 

onderzoeken, hunne aanmerkingen den Prins rnededeelen, en 

diens meening als suprernum judicium erkend en geëerbie¬ 

digd worde. 

De zaak nam een anderen loop, die ons met nauwkeurigheid 

geteekend is door royaards in een zeer belangrijk onderzoek 

naar de Staats Kerkorde van Prins willbm in 1583 *). Aldaar 

is ons verhaald, dat de zaak der beoordeeling en revisie in 

handen gesteld werd van Mr. adriaan wensen, johan van olden- 

BARNEVELT, WILLEM VAN DER MEER, FRANCOIS MAALSON eil JOHAN 

van matenes. Betreffende de leden dezer Commissie veroorlooft 

taffin zich in een schrijven van 13 Juli 1582 de opmerking, 

dat de schikking der quaestie dubbel moeielijk zal wezen, cum 

jam delegaverint aliquot viros Ordines erga religionem non mag- 

nopere propensos, qui Synodi nostrae Middelburgensis canones 

examinent. Van het werk dezer mannen vreest hij exitiosa 

ecclesiasticae disciplinae corruptela. Best ware, zoo mogelijk, de 

invoering der ecclesiastica disciplina te erlangen ecclesiastica 

auctoritate. Nu is alles aan de macht der Politieken onderwor- 
t 

pen. Eén hoop blijft er over, dat wanneer de van Staatswege 

gereviseerde Kerkorde den Prins zal toegezonden zijn, deze 

pro sua et prudentia et pietate hetgeen daarin schadelijk wezen 

zal suprema adhibita manu verbetere en door de Staten late 

goedkeuren, wat hij wil. Wijselijk doet taffin bij een volgend 

schrijven aan zijn vriend het verzoek, om geene ruchtbaarheid 

te geven aan hetgeen hij hem nopens den gewenschten gang 

van de goedkeuring der Kerkorde heeft medegedeeld. Hij ver- 

*) Nederlandsch Archief van kist en royaards, III, bl. 307 vlgg. 
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wondert er zich over, 14 Sept. 1582, dat de zaak niet met meer 

spoed voortgaat, daar hij vernomen heeft, dat de aanmerkingen 

niet vele zijn en er dus niets in den weg is, quamprimum 

ordinem Eiclesiasticum tolerabilem principis et ordinum aucto- 

ritate stabilire. Kunnen de Delftsche ambtsbroeders wat doen 

om de zaak te bespoedigen, het is alleszins geraden. De Prins, 

hoezeer der Kerke welgezind, bleek ook voor den invloed van 

andere zijde bloot te staan. Taffin verklaart, 17 April 1583, 

dat hij Z. Excellentie op het punt der Kerkorde commotum 

et exacerbatum adversariis nostris vond. Zoo ontstemd te zijn, 

was zijne gewoonte niet. Zelden had taffin hem zóó aange¬ 

troffen. Biduum post ingressum in cubiculum mox me ad se 

vocat, se ordinem ecclesiasticum istic conceptum, accepisse expo- 

nit ac nonnulla illius capita recitat, judicium meum de illis 

exquirit denique propensum et cupidum in aliquo legitimo et 

commodo ordine statuendo animum ostendit. Taffin stelt daarop 

den Prins voor, om het stuk, gelijk het thans herzien is, in het 

Fransch en Latijn te doen vertalen, opdat villiers en anderen 

er kennis van konden nemen, en af te wachten het tijdstip, 

dat BASTiNGius de hem opgedragen revisie der Kerkorde zal 

ingezonden hebben. De Prins keurt dit goed en deelt hem mede, 

dat het exemplaar van bastingius reeds ingekomen is. Fraxinus 

werd met de overzetting belast, villiers en drie anderen be¬ 

noemd, om de gemaakte veranderingen aan hunne overweging 

en beoordeeling te onderwerpen en bepaald, dat er eene buiten¬ 

gewone Synode te dezer zake zal gehouden worden. 

Wij kennen het einde dezer geschiedenis *): 24 Maart 1583 

werd besloten „met deze Kerke orde te supersedeeren tot betere 

gelegenheid.” Het door ons uit deze correspondentie overgeno- 

mene is voor eene nadere bekendheid met de lotgevallen der 

') Bij bor, Deel III, stuk II vindt men blz. 3 van het Bijvoegsel, der 

Hollandsche Staten resolutiën over het stuk der Kerkeordening. 



Kerkorde, of beter gezegd, poging tot in praktijk brengen der 

Kerkorde van 1581, niet van belang ontbloot. Zooals ik reeds 

opmerkte: in deze brieven schuilen vele bijzonderheden, die 

kennelijk spreken van den ijver, waarmede taffin de belangen 

der Kerk voorstond. 

Betreffende sommige personen vinden wij regelen schrifts, die 

de helderheid van blik bewijzen, waarmede ze door den predi¬ 

kant des Prinsen beschouwd werden. B.v. over den ons welbe¬ 

kenden herberts ]) het volgende: ingenium hermanni Dordra- 

censis timeo, ne nobis in posteris graviora quam hactenus 

negotia facessat; si Dordraci manet turbae metuendae sunt; 

si Go u dam proficiscitur, et ferent hoe multi Dordracenses 

indigne et periculum manifestum est, ne corrupto Gaudano 

magistratu ecclesiam illic pessumdet, ceteras classes extenuet 

atque omnia, quae ad oppugnandam veritatem exercitandum 

ecclesiasticum ordinem spectare videbantur, andacter aggredia- 

tur. Inderdaad — hij heeft voorzien wat later gebeurde. De 

herhaalde bespreking van de kerkelijke twisten te Leiden, 

te Gouda, te Utrecht en elders strekt er echter niet toe, 

om de lezing dezer brieven aangenamer en boeiender te maken. 

Niemand klaagde meer over zulk een toestand dan de Prins. 

In Maart 1583 verhaalt tafein aan zijn vriend, dat die twisten 

occasionem dederunt Principi, ut quaereret hodie ex Do villerio 

et me unde accidat, ut crebro inter ministros verbi dissensiones 

atque adeo contentiones exoriantur. Gum autem respondissemus, 

nonnullos facile ad ministerium admissos praesertim qui ali- 

quando monachi fuerint, a pietate et puritate religionis alienos, 

in ecclesiasticam disciplinam varia eomminisci ut illam exosam 

reddant tandemque licentius errores suos spargant, fides interim 

et turn pios turn doctos ministros, quibus ecclesiae salus cordi 

') Ygl. schotel, Kerk el. Dordrecht I, bl. 127 vlg. Rogge, C. J. Cool- 

haes 11, 152 volg. 
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et curae est, tyrannidis ac iiimiae severitatis insimulando. Quae- 

rebat praeterea, quodnam remedium huic malo adhiberi posset? 

Respondimus, urgendum ordinem illum ecclesiasticum, ut illo 

tum a Principe, tum ab ordinibus confirmato omnes ecclesiae 

huic ordini servando magistratus auctoritate adstringantur. 

Zooveel heils hadden beiden zich voorgesteld van de alge- 

meene invoering der Middelburgsche Kerkorde, waarop zij nu 

vruchteloos hoopten, elkander door het vooruitzicht bemoedi¬ 

gende, dat menige zaak een anderen keer zou nemen, als eens 

de Prins met de grafelijke waardigheid bekleed zou zijn, een 

gevoelen, dat zij mochten koesteren op grond van ’s Prinsen 

herhaaldelijk gegeven verklaring, dat het schorsen van de zaak 

der kerkorde volstrekt niet naar zijn wil was, integendeel 

daarmede bepaaldelijk streed. 

Wij willen het taffin en zijn vrienden niet ten kwade dui¬ 

den, dat de niet invoering der kerkorde van 1581 hun eene 

diepe teleurstelling is geweest; allerminst schrijven wij het 

verlangen naar die invoering bij taffin toe aan eigenlijk ge¬ 

zegde heerschzucht; hij was echter niet minder clericaal dan 

de meeste zijner ambtgenooten, maar hij was het ook niet he¬ 

viger; doch niet zoozeer de inrichting der Kerk als wel de 

zuiverheid van hare leden in leer en leven ging hem als goed 

Calvinist ter hart; menig regel van zijn handschrift getuigt 

dit; vooral een deel van een brief van 6 Juni 1583. Daar zegt 

hij den moed verloren te hebben op eene kort aanstaande 

invoering der kerkorde, terwijl intusschen allerlei gevoelens 

worden verspreid en verdedigd; dicam igitur libere quid potius 

agendum existimem, nempe ut ad confessionis fidei nostrae cal- 

cem adjiceretur brevis haereseoon seu errorum praecipuorum, 

Anabaptistarum, Arrianorum, Libertinorum, schwenkfeluii, cas- 

talionis eet. epitome eorumque damnatio a singulis ministris 

subscribenda. Hoe consilium cum cepissemus Antverpiae 

anno LXVI et corrano Hispano in consistorio nostro proposuis- 
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sem respondit, se verbo Deo subscripturum, non autem homi- 

nurn placitis, cum tarnen ante paratus fuisset fidei confessioni 

subscribere. Het voorbeeld van corranus, die naar Engeland 

vertrokken daar in ketterijen vervallen is, wier kiem reeds hier 

bij hem aanwezig was J), leert, dat het hoog noodig is, bij de 

keus der leeraren scherp toe te zien. Bijzonder wil taffin dezen 

regel in het oog gehouden hebben bij het in dienst nemen van 

personen, die vroeger monniken geweest waren en die men 

niet moest aanstellen, dan na ze aan een langdurige proef te 

hebben onderworpen. Gelijk hij ons betreffende de zaak der 

Kerkorde enkele niet onbelangrijke bijzonderheden mededeelt, 

geeft hij ook over het vaak gewenschte en steeds in project 

behandelde werk eener nieuwe bijbelvertaling een en ander, dat 

wij van elders niet weten, en waardoor de nauwkeurige be¬ 

richten van htnlopen 2) bevestigd en toegelicht worden. Toen 

de Synode van 1581 besloten had, de vier klassen van Ant¬ 

werpen, Gent, Delft en Utrecht met dezen arbeid te 

belasten, bleek al spoedig het onuitvoerbare van deze toewij¬ 

zing en verdeeling van arbeid. Nu vernemen wij uit een brief 

van 22 Sept. 1583, dat taffin met de predikanten der Hol- 

landsche gemeente van Antwerpen over dit werk onderhan¬ 

deld had, vooral met van der heiden die gewild had, dat taffin 

alleen die taak zou volbrengen; doch dat zij nu tot het besluit 

gekomen waren om de zaak uit te stellen en wel om deze 

twee redenen: 1° af te wachten de uitgaaf eener nieuwe Fran- 

sche vertaling, welke te Genève werd gereedgemaakt en waar¬ 

van men de beste verwachtingen koesteren mocht, en II0 om 

') In de Geschiedkundige Nasporingen, III bl. 93 vlg. heb ik 

gepoogd den persoon en het werken van corranus, als dat van een „moderaet 

theoloog” te teekenen naar de bronnen, die mij ten dienste stonden en daaruit 

geleerd, anders over hem te oordeelen dan taffin. 

3) Historie van de bied. Overzettinge des b ij b e 1 s, bl. 14 volg. 
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den wille der zorgvolle tijden uit te zien naar het aanbreken 

van rustiger dagen. 

Rustiger dagen echter braken niet aan. Voor Antwerpen 

naderde de tijd der zwaarste beproeving. De gelukkig doorge¬ 

stane gevaren der Spaansche furie en de tegen Frankrijk heer- 

schende antipathie, zich lucht gevende in de afkeuring van wil- 

lem’s huwelijk met louise de coligny, hadden den Prins doen be¬ 

sluiten Antwerpen te verlaten en naar Middelburg, later 

naar Delft te vertrekken. Toen in laatstgenoemde stad de doop 

aan den jongstgeborenen zijner zonen frederik hendrik werd 

toegediend, was ook aldegonde, Antwerpen’s burgemeester, 

op verlangen van den Prins, bij die plechtigheid tegenwoordig; 

dezen gaf hij de belofte van binnen twee maanden in Ant¬ 

werpen te komen, om te beter de maatregelen ten uitvoer 

te leggen, die de veiligheid der stad tegen parma’s aanval kon¬ 

den bevestigen. Doch het moordend lood van balthazar gerard 

maakte een einde aan zijn leven, eer een maand na dien dag 

verloopen mocht. 

Taffin was in Antwerpen gebleven; villiers met den 

Prins afgereisd en bij het te Delft voorgevallene aanwezig l). 

Villiers stond in geene betrekking tot de gemeente. Uit een 

brief van 2 Februari 1585, gericht aan den Waalschen predi¬ 

kant van Delft arn. crusius, vernemen wij van taffin: na 

ongesteld geweest te zijn ad pristinam ministerii mei functio- 

nem redii. Hij deed het in deze zorgvolle dagen, door predi¬ 

king en gebed. Want de vijand heeft zich van de rivier mees¬ 

ter gemaakt, is bezig aan het leggen van de brug, die naar 

het verhaal van diercxsens 2) den 25en der loopende maand 

■) 19 Juli besloten de Staten het volgende: „ de minister is verzocht te stel¬ 

len zeker discours op ’t feijt gheperpetreert in de persoon van Zijne Excellentie, 

tot informatie van de ghemeijnte." Ygl. gachard, Corresp. de guillaume 

le Taciturne, VI, pag. 171 ss. 

s) Antverpia Christo nascens et crescens, III, 2, pag. 682. 
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gereed was; de door Frankrijk beloofde hulp blijft uit en de 

ellende binnen in de stad neemt van dag tot dag toe. Taffin’s 

vertrouwen op God wankelt niet: in diens hoede acht hij zich 

veilig, wetende, dat naar diens beschikking alles tot waarachtig 

heil der zijnen wezen zal. Den 18 Augustus 1585 ging de stad 

aan parma over bij een verdrag, waarin den Hervormden vier 

jaren.tijds vergund werd, om haar te verlaten. 

Wat stond taffin te doen? Als een vriend van regelmaat en 

orde wilde hij de beslissing der Synode afwachten, die 18, 19 

en 20 der volgende maand September te Leiden zou gehouden 

worden. Hij zelf, ter vorige vergadering benoemd J), zou daar 

den voorzittersstoel bezetten; hij bracht er zijne belangen ter 

spraak en vernam dit besluit: „ayant Mr. taffin requis de la 

Compagnie de pouvoir se retirer en Allemagne avec sa familie 

pour donner ordre a ses affaires et y dresser la quelque Eglise, 

lui a été accordé a ce faire, a condition, que les lettres 

qu’il écrira devant le Synode prochain de son état, étans exa- 

minées par la Compagnie et jugeant lors d’icelles qu'il auroit 

a retourner par depa pour le service des Eglises, il seroit obligé 

de venir le plus promptement qu’il pourra. 

Ook voor hem werd het gastvrij Embden ditmaal het toe¬ 

vluchtsoord. Van zijn verblijf aldaar is ons niets bekend; doch 

bepaald weten wij, dat hij er niet lang vertoefd heeft. Op de 

Synode in Maart 1586 te Amsterdam gehouden viel het na¬ 

volgende besluit: lettres seront écrites a Mr. tafptn pour lui 

signifier Fétat des Eglises de par de9a et le prier d’y retourner 

pour s’emploier au service d’icelles et nominement en celles 

de Haerlem. Alzoo verkreeg deze gemeente haren wensch. 

In den aanhef van het Notulenboek haars Kerkeraads staat het 

') Deze gewoonte is iets ouder dan de in 1582 bij de Waalsche Synode inge¬ 

voerde, om vooraf den broeder te kiezen, die ter volgende synodale samenkomst 

de predikbeurt houden zal. In 1583 en volgende jaren werd ook de tekst opge¬ 

geven, naar welken gepredikt worden moest. 
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volgende te lezen, ons door een vriéndelijke hand medegedeeld: 

„ 1586 cenx de la langue fran^aise faisant profession de la re- 

ligion reformée en cette ville de Harlem, ont reqnis le Sy¬ 

node des églises de la dite langue, tenus en Mars 1586, d’estre 

pourvus d’un ministre. Lesquelles anssi ayant tronvé bon de 

rappeler Mr. jean taffïn, qui lors etait en Allemagne, Tont 

requis de s’y employer. Ice luy taffin etant arrivé a Harlem 

le Ve de Septembre, en suivant y a fait la première prédication 

le VII du dis mois. 

Na zijn intrede werd de Kerkeraad geinstalleerd, den 9en No¬ 

vember het eerst avondmaal gevierd, den 6en December voor 

het eerst de doop bediend, bij welke taffin’s vrouw doopgetuige 

was, door welke bijzonderheid wij weten, dat haar voornaam 

NicoEE luidde, het eenige wat ons van haar bekend is. 19 Fe¬ 

bruari 1587 had de eerste huwelijksinzegening plaats. 

Te Haarlem vond hij bij de Hollandsche gemeente ambt- 

genooten die hij kende: onder deze vooral joannes damius, die 

daar reeds in 1578 predikant was geworden en joannes bo- 

gardus, die sinds 1584 deze gemeente diende. Beider namen 

komen in de brieven van taffin voor: in vereeniging met da¬ 

mius richt hij 19 Januari 1587 aan cornelissen te Delft een 

schrijven, dat wel onze belangstelling verdient. De dag en jaar- 

teekening herinnert ons den tijd van leicester’s afwezigheid. 

Deze was 26 November 1586 naar Engeland vertrokken en 

keerde eerst 6 Juni van het volgend jaar weer. Men weet hoe¬ 

zeer hij door het goedkeuren der kerkordening in de Natio¬ 

nale Synode van 1586 ontworpen, de predikanten, uitgezonderd 

de Ultra-Calvinisten, zich tot vrienden had gemaakt. Evenzeer 

is bekend, dat de Staten van Holland deze kerkordening 

met eenige veelbeteekenende reserves hebben goedgekeurd. 

De Delftsche leeraar is blijkbaar met de diensten door lei- 

cester bewezen zeer ingenomen, taffin in geene mindere mate; 

hij vindt het jammer, dat de laatst gehoudene Synode niemand 
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naar Engel and’s Koningin heeft afgevaardigd, om haar te 

danken voor hare bewezene welwillendheid en den voortduur 

van hare toegenegenheid af te smeeken. Taffin meent, dat dit 

verzuim nog kan goedgemaakt worden, indien aan het gezant¬ 

schap der Staten, thans in Engeland aanwezig, een brief ge¬ 

zonden werd, waarin men het verzoekt, dergelijke gevoelens in 

naain der Kerk aan de Koningin mede te deelen. Indien de 

gezanten zulks deden, zouden de Staten daarin niets on beta¬ 

melijks kunnen vinden. Wel hebben hij en damius gepoogd 

zulk een brief te ontwerpen, doch zijn gestuit op de vraag, 

op wat wijze zij van leicester zouden spreken, daar zij behalve 

van zijne verdiensten jegens de Kerk ook behoorden te gewagen 

van zijne staatkunde en krijgsbeleid, dat ligt den Staten mis¬ 

hagen kon. Terecht oordeelt taffin het raadzaam, om de zaak 

te overleggen met der Staten advocaat barnevelt, vel alicui 

alii ex ordinibus viro pio et prudenti. 

Blijkbaar heerschte in die maanden bij de predikanten de 

vrees, dat leicester niet zou wederkeeren en is deze brief een 

nieuw bewijs van het bestaan der dwaling, dat de bloei der 

Kerk van dezen vreemdeling vastheid en wasdom mocht ver¬ 

wachten. 

Helderder blik op de wezenlijke gesteldheid der dingen merk 

ik op in taffin’s later gezonden brief aan cornelissen, 12 Maart 

1590. De Delftsche leeraar heeft aan zijn vriend een afschrift 

medegedeeld van de artikelen der kerkordening, later als die 

van 1591 bekend geworden. Taffin is bezig ze met damius te 

lezen en te beoordeelen. Liever wil hij mondeling het onder¬ 

werp behandelen. Beide partijen zullen, gelijk hij meent, wat 

moeten toegeven, en de wederkeerige ergdenkendheid laten 

varen. Hae enim suspiciones et diffidentiae inter ordines et 

ecclesias damni multum nobis afferunt. Nunc cum quisque apud 

se vel cum alio gemit et queritur, nihil interea promovetur. 

Op verlangen van bogardus voegt hij een woord van aanbe- 
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veling bij diens verzoek, om een veelbelovend jongeling onder 

de alumni van Delft te zien opnemen; kan dit niet geschie¬ 

den, dan zal men van elders stoffelijke hulp vragen, om hem 

voor den dienst der Kerk op te leiden. 

Het laat zich verwachten, dat de gemeente van Haarlem 

haren predikant wist te waardeeren. Eerst werd hij slechts 

tijdelijk door de Synode aangesteld; doch nauwelijks was hij 

er geplaatst, of de gemeente verlangde van de Vlissingensche 

Synode in 1587 de toezegging, dat zij duurzaam op de dien¬ 

sten van taffin rekenen mocht. Het werd haar toegestaan, a 

condition que si le Sinode trouve bon de le transférer ailleurs, 

si le bien des Eglises le requireront, la dite Eglise ne se rende 

difficile a Taccorder. Hoogen prijs stelden allen, die hem van 

nabij kenden, op zijne diensten. Hem benoemde de Synode van 

1588, om, zoo dikwerf het door de belangen der Kerk geëischt 

werd, in haren naam op te treden bij den graaf van leicester 

en de Heeren Staten. Ook werd hij door de gemeente van Dor¬ 

drecht als leeraar begeerd. In de samenkomst, waarin beslo¬ 

ten werd, in zijn naam een weigerend antwoord aan Dordrecht 

te geven, nam men het besluit, hem de reiskosten te vergoeden, 

die hij had moeten maken, om uit Duitse hl and herwaarts 

terug te keeren met oogmerk om zich ten dienste der Waalsche 

gemeenten van Nederland te stellen. 

Het zou den lezer verveling baren, indien wij elke gelegen¬ 

heid vermeldden, waarbij hij blijken van waardeering ontving: 

bij herhaling wordt hij afgevaardigd om den gestoorden vrede 

in andere gemeenten te bevorderen; zijn naam het eerst door 

vacante gemeenten genoemd. In 1589 dreigde het gevaar voor 

Haarlem van zeer nabij, om den leeraar te moeten afstaan 

aan de gemeente te V lissin gen, die sedert 1582 aanmerke¬ 

lijk toegenomen was door de overkomst van een groot getal 

vluchtelingen uit Doornik, taffin's geboorteplaats. Ook be¬ 

hoorde een goed deel des jaars tot hare leden louise de coligny, 
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de Prinses-weduwe 1). Doch de Synode, in Juli van gezegd jaar 

te Amsterdam gehouden, achtte den voortduur van taffin’s 

verblijf te Haarlem wenschelijk en besloot op de vriende¬ 

lijkste wijze van dit besluit aan den Kerkeraad, den magistraat 

van Vlissingen en aan de Prinses2) kennis te geven. Van 

de zijde der overheid ondervond tastin evenzeer sprekende bewijzen 

van toegenegenheid. Uit de opbrengst der zoogenaamde geeste¬ 

lijke goederen genoten de dienaars der Kerk eenig landstraete- 

ment en vrije woning. Taffin’s pastorie lag op het Begijnenhof 

in het pand het Mingelhuis genaamd, en bij zijn komst werd 

hem een jaarlijksch inkomen namens de stad toegezegd van 

150 pond, het volgend jaar op het dubbele dier som gebracht. 

In weerwil van al deze blijken van waardeering, gaf hij in 

1590 toe aan het verlangen der gemeente van Amsterdam, 

om haar te dienen, terwijl zijne plaats te Haarlem werd be¬ 

zet door jean de la croix, predikant te Rijssel. 

Ik gewaagde van de veelvuldige bewijzen van hoogachting, 

aan taffin gegeven; ik voeg bij dezen de hartelijke groeten 

welke beza hem zond in een brief aan prof. lubbertus 3) van 

1593; evenmin werd hij door beza vergeten in het schrijven 

aan van til, den ons welbekenden Delftschen predikant 4). Door de 

brieven van beza aan uyitenbogaert, waarin taffin’s naam nooit 

vergeten werd 5), weten wij bepaaldelijk, dat nog in 1593 tus- 

') Vgl. VROLiRHERT, Vlissingsche Kerkhemel bl. 3150; ab utrecht 

dresselhuis, de Waalsche gemeenten in Zeeland, bl. 15. 

2) De prinses-weduwe bewoonde het toen pas afgewerkte, zoogenaamde prinsen¬ 

huis. Zelve heeft zij over dit en andere van hare verblijven zich uitgelaten in 

een brief aan leicester van 22 Nov. 1587, die naar het origineel afgedrukt 

staat in ab utrecht dresselhuis’ reeds genoemd onderzoek naar de Waal¬ 

sche gemeenten in Zeeland, bl. 10 volg. 

3) s. a. gabbema, e p i s t o 1. cent. tres., pag. 305. 

4) II lust. et cl. v i r. e p i s t. pag. GIG en 640. Vgl. ook beza’s brief bij 

gerdes, Scrinium Antiq., VIII, pag. 693. 

4) Rogge, Brieven en onuitgegeven stukken enz. I, bl. 19. 
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schen beza en taffin eene levendige briefwisseling bestond 1). 

Als een gedenkteeken van taffin’s verdiensten waardeeren wij 

alles, wat uyttenbogaert in zijn leven, ke rekel ij cke bedie¬ 

ning he en de zedighe verantwoordingh over dezen 

ambtgenoot geschreven heeft. 

Taffin beleefde nog het begin der moeielijke jaren, welke 

voor de Kerk hier te lande aanbraken. De laatste brief van 

zijne hand, die voor ons ligt, is van 19 Februari 1591, uit 

Amsterdam geschreven. Zeer omzichtig laat hij zich uit over 

de acht mannen, die den Staat en de Kerk zullen vertegen¬ 

woordigen op de in ’s Hage te houden conferentie over de 

Kerkorde. Met uyttenbogaert, die eenige dagen in Amster¬ 

dam gebleven was, heeft hij onderscheidene punten uitvoerig 

besproken en deze zal een en ander in persoon aan cornelissen 

mededeelen. In het voorbijgaan verhaalt hij zijnen vriend, dat 

hem opgedragen is, om franciscus junius te winnen ten beste 

van het op te richten Staten Collegie. Hij spreekt echter zijn 

vrees uit, dat graaf casimir dezen godgeleerde niet zal ontslaan, 

nu juist zanchius door den dood aan Heidelberg ontvallen 

is. Doch het was alleszins der moeite waard, een ernstige po¬ 

ging te wagen. Die poging is tot heil der Nederlandsche Kerk 

eindelijk gelukt. In een naschrift komt hij nog eens terug op 

het stuk der kerkordening; het is ook het onderwerp van 

overleg geweest tusschen hem en arminius, dien hij te Am¬ 

sterdam als ambtgenoot bij de Nederlandsche Hervormde ge¬ 

meente had ontmoet en met wien hij dus de vroeger reeds be¬ 

staan hebbende vriendschap mocht vernieuwen 2). 

T, a. p. bl. 21, waaruit blijkt dat beza geschreven had over en ter afkeu¬ 

ring der schriften van gellius snecanus. 

2) Persoonlijk hadden zij elkander reeds in 1575 ten huize van den Rotter- 

damschen predikant p. bertius Sr. leeren kennen, volgens brandt, liist. vitae 

ARMiNii, pag. 13 sep 



Beider namen vinden wij vereenigd in een briefwisseling met 

den hoogleeraar junius. Het zij mij vergund, naar aanleiding 

van het onderwerp in dat schrijven behandeld, eenigszins uit¬ 

voerig hier stil te staan, daar het mij gebleken is, dat tot he¬ 

den niemand op beider epistola gelet heeft. 

Te Amsterdam, gelijk vroeger te Middelburg, had zich 

in het laatst der 16e eeuw eene gemeente van Puriteinen ge¬ 

vestigd, bekend onder den naatn van Brownisten i). Brown zelf 

was reeds naar Engeland teruggekeerd, doch had geestver¬ 

wanten als FRANCis Johnson en henry AiNswoRTH achtergelaten, 

die allen ijver inspanden, om voor hunne geloofsgenooten vrije 

openbare godsdienstoefening te erlangen. Niet in de leer ver¬ 

schilden zij van de Engelsche Kerk; zij namen ergernis aan 

het gebrek van tucht, waardoor de kerk geschandvlekt werd 

en bespotten de hooge waarde, aan formeele dingen toegekend. 

In 1598 verscheen de confessie dezer exulanten, wier summieren 

inhoud brandt heeft opgeteekend t. a. p. bl. 815. In eene uit¬ 

voerige voorrede geven zij de beweegredenen hunner afschei¬ 

ding en overkomst herwaarts op ~). Aan franciscus junius was 

deze confessie met een bijzonder schrijven toegezonden, waarop 

deze 9 Jan. 1599 geantwoord heeft, woorden van wijsheid en 

vrede sprekende, vooral tot stillezijn opwekkende. Met dit 

antwoord waren deze fratres angli niet gediend, gelijk zij ge¬ 

tuigden in de epistola ad junium, 19 Feb. 1599 * * 3). Maar de 

hooge toon in deze en andere hunner brieven aangeslagen, 

') Vgl. allereerst brandt, Hist. der Ref. I, bl. 843 volg. die brieven van 

junius gebruikt heeft. Kist in Nederl. archief VIII, bl. 374 vlg. en swai.ue 

de Pelgrim- vaders of Puriteinen, bl. 258 vlg. hebben aan deze 
stukken niet gedacht. 

s) Die praefatio staat gedrukt in de p r a e s t. a c e r u d. v i r. e p i s t. 

e c c 1 e s. pag. 65 sqq. 

3) L. 1. pag. 73 sqq. De correspondentie liep breed uit blijkens de pag. 80 en 

volgende voorkomende brieven. 



waarin niet onduidelijk over de Nederlandsche Kerk op weinig 

eerbiedige wijze gesproken werd, inishaagde het meest aan de 

voorgangers der beide gemeenten , de Nederlandsche en de 

Waalsche. In haren naam zonden daarom (3 Maart 1599) taf- 

fin en ARMiNius aan junius eenen uitvoerigen brief, waarin het 

leedwezen der broederen werd uitgedrukt over de weigering 

der Engelschen, om naar den goeden raad van junius te hoo- 

ren; nadrukkelijk aangewezen, dat de Kerkeraden gaarne aan 

de vreemdelingen vrije godsdienstoefening hadden zien toegekend, 

maar bij hen te vergeefs aangedrongen op de eerbiediging van de 

zienswijze der overheid en met klem geprotesteerd tegen het stel¬ 

sel van verdachtmaking, dat de Engelschen in hun schrijven aan 

junius hebben toegepast. Door beiden werden de woorden van 

vrede, welke junius tot de fratres angli gericht had, te hooger 

geschat, dewijl onder deze allerlei liturgische gebruiken en for- 

meele instellingen tot verdeeldheid aanleiding gaven. Eer beider 

naam onder dezen brief aan junius geschreven stond, had af¬ 

keer van verkettering reeds voorlang beiden verbonden. 

De leerredenen echter, welke arminius te Amsterdam over 

Rom. VII gehouden had, waren echten Calvinisten ten aan¬ 

stoot geweest. Dat kon ook niet anders. Zeker getuigt het in 

hooge mate voor de scherpzinnigheid van uyttenbogaert, dat hij, 

voorziende waartoe arminius komen moest, al zijn krachten 

inspande, om de gerezen geschillen te slechten en de blaam der 

onrechtzinnigheid af te wenden van het hoofd eens mans, tot 

wiens lof de jongste geschiedschrijver der Protestantsche theo¬ 

logie ]) terecht getuigde: „ ein redlicher Forscher nach Wahrheit, 

von Andern verdammt, habe er keinen verdammt”. Hij riep 

‘) G. Frank, Geschiclite der Prot. Theol. I, S. 404. Het is mij een 

waar genoegen, op dit naar vorm en inhoud voortreffelijk boek de aandacht 

mijner lezers te vestigen. Het is den auteur gelukt de vrucht van strenge studie 

in den vorm van onderhoudende lectuur mede te deelen. 
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de tusschenkomst van taffin in, die volgaarne zijne hulp bij 

dit vredeswerk verleende, vir pacis pietatisque Christianae (si 

quisquam) studiosissimus ]). Wel was hij Calvinist, en zou 

zeker nooit over Rom. VII gepredikt hebben als arminius ge¬ 

daan had, doch hij behoorde tot de leerlingen uit de school 

van Genève, die de praedestinatie-leer „met den aankleve 

van dien” niet bestreden maar ook niet bepleitten en haar 

meer eerden als een m y s t e r i u in t r e m e n dum, dan als c o r 

ecclesiae. Vandaar dat uyttenbogaert en taffin, hoewel eerst 

niet in hun opzet geslaagd, later volkomen tevreden waren, 

omdat de twist was bijgelegd, zonder te vragen of het gevoe¬ 

len van arminius gereformeerd was. Immers toen — na den dood 

van juNius — arminius voor het vaceerende professoraat in 

aanmerking kwam, werden de tegenstanders van diens candi- 

datuur bestreden met de verzekering, dat de weleer te Am¬ 

sterdam gevoerde geschillen waren bijgelegd en te Leiden 

meer professoren Theologiae waren geweest van andere gevoe¬ 

lens in die materie dan calvyn en beza, terwijl uyttenbogaert 

later in het verhaal van zijn eigen leven niet verzweeg, dat 

arminius ook onder anderen aan taffin verklaard had, in het 

stuk der praedestinatie meer zwarigheid te vinden dan hij eerst 

gedacht had * 2 3). 

De medegedeelde geschiedkundige bijzonderheden bewijzen 

ons, dat uyttenbogaert en arminius beiden zich veel goeds van 

taffin’s invloed hadden voorgesteld. Nogtans bleek het getal 

en de stem der tegenstanders zoo machtig te zijn, dat taffin’s 

rechtzinnigheid in opspraak kwam en hij zich tegen verdacht¬ 

making moest verdedigen 3). Dankbaar bleef uyttf;nbogaert deze 

en andere blijken van taffin’s broederlijken zin gedenken. 

') Dus schrijft brandt, H i s t. vit. A r m i n i i, 56. 

2) L. 1. pag. 15 volg. 52 sq. 

3) L. 1. pag. 60 sq. 
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Toen hij zijn leven en kerkelijke bediening beschreef, herdacht 

hij nog „ de lesse van M. taffin in ’t regard van den Heer ad- 

vocaet barnevelt.” Taffin toch had hem doen opmerken, dat 

de predikanten voorheen al te vreemd zich jegens den advocaat 

gehouden hadden en daarom uyttenbogaert vermaand, om, nu hij 

in den Haag predikant geworden en zijn persoon aan den 

advocaat aangenaam was, gelijk taffin wel wist, betrekkingen 

van welwillendheid met den advocaat aan te knoopen, die voor 

de Kerk stellig iets goeds zouden opleveren. Toen uyttenbogaert 

dit in zijn welbekend werk vermeldde 1), was taffin lang ont¬ 

slapen; te aangenamer is ons dus uyttenbogaert’s vermelding 

van deze lesse, hem weleer gegeven door „een vroom, godt- 

saligh oock oudt ervaren man”; te aangenamer, daar wij oor¬ 

zaak hebben, om te vreezen, dat de vriendschappelijke betrek¬ 

king tnsschen taffin ter eene, uyttenbogaert en arminius ter 

andere zijde, in de laatste dagen van eerst ver melden wat ver¬ 

koeld zijn. Kennis nemende van de wijze, waarop arminius in 

een brief van 17 Aug. 1602 aan den Haagschen predikant ge¬ 

richt 2) over het sterven van taffin spreekt, moeten wij wel 

tot de door ons veronderstelde vriendschapsbre.uk of verslapping 

besluiten. De taffini obitu audivisti procul dubio, de quo tarnen 

dubitatur an ex isto morbo obierit 3); zietdaar alles; het laatste 

woord ! 

Ongetwijfeld heeft menig lid der Waalsche gemeente van 

Amsterdam over zijn afsterven op hartelijker toon gespro¬ 

ken, hoewel daarvan niets blijkt uit het Notulenboek des Eerw. 

Kerkeraads dier gemeente, mij hoogst welwillend ter inzage 

verstrekt. Met geen woord is daarin van taffin’s ziekte en 

r) T. a. p., bl. 35 vlg. 

3) Praest. ac erud. vir. epist. pag. 105. 

3) Te Amsterdam woedde toenmaals eene pestziekte; taffin is wel in 

dien tijd, doch schijnt niet aan die krankte overleden te zijn. 



overlijden gesproken en blijkt het laatste eerst uit een besluit 

der vergadering, gehouden Maandag 11 Nov. 1602, over het 

wenschelijke dat de weduwe een request indiene betreffende 

haar pensioen. Ik moet echter de opmerking mededeelen, dat 

deze notulen door kortheid en soberheid zich onderscheiden, 

terwijl zij tevens in ruime mate zonder eenig bepaald opzet 

zeer den lof van tafein verkondigen. Immers leveren zij bijna 

op elke bladzijde de bewijzen van taffus’s ijver in het behar¬ 

tigen van de belangen der gemeente en hare leden; ontelbaar 

vaak verhalen zij van zijne bemoeiingen in het verzoenen van 

twistenden, vermanen van gevallenen, voeren van correspon¬ 

dentie met andere gemeenten, vervullen van predikbeurten 

voor kranke broeders of bij vacante gemeenten. Ijveraar voor 

zuiverheid in leer en leven doet hij zich toch nooit als een fa¬ 

naticus kennen, al neemt hij een zeer werkzaam deel aan de 

kerkelijke excommunicatie van personen, die van anabaptisme 

beschuldigd en overtuigd zijn. Dit geval kwam meermalen voor 

en bij een dergelijk besloot de Waalsche kerkeraad, Augustus 

1596, taffin en zijn ambtgenoot l. de la bec te machtigen, om 

bij den kerkeraad der Nederlandsche gemeente te onderzoeken, 

of deze gewoon was, hen, die tot de Anabaptisten overgingen, in 

den ban te doen. Ik kan nauwelijks op voldoende wijze mijne in¬ 

genomenheid met taffin’s en zijner ambtgenooten pastorale werk¬ 

zaamheid uitdrukken. Een geregeld huisbezoek heeft er plaats; 

blijkens de daarvan medegedeelde bijzonderheden. Een nauw¬ 

lettend oog gaat over de middelen waardoor de leden in hun 

tijdelijk bestaan pogen te voorzien, opdat daaronder geene on¬ 

zedelijke, als het houden van herbergen, enz. gekozen werden. 

Aan het opvragen en toezenden van lidmaats-attestatiën wordt 

de meest denkbare zorg besteed. Bijna elke week ontvangen hij 

en zijne ambtgenooten den last, om deze en gene der lidmaten 

ernstig op verzuimde plichten te wijzen. Met één woord: ’t is 

een zeldzaamheid als in de notulen van eene zitting de phrase 
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ontbreekt: Mr. taffin (of als hij zelf de pen voert, taffin) écrira, 

parlera, eet. 

Door eene langdurige ziekte schijnt zijn ontslapen te zijn 

voorafgegaan. Althans weken lang missen wij zijn ons welbe¬ 

kend handschrift in het Notulenboek. In 1602 stierf hij; de 

dag zijns doods is niet bekend. Onopgemerkt bleef dat overlijden 

niet onder hen, die op de lotgevallen der Nederlandsche Her¬ 

vormde Kerk den blik gericht hielden. Uit Keulen schreef 

ISAAC boets of boots, predikant aldaar, aan een vriend: Unus 

annus nobis eripuit tossanum, taffinum, trelcatium, junium ]). 

Hij was waardig naast zulke mannen genoemd te worden. 

Hoewel in theologische wetenschap niet hun gelijke, heeft hij, 

als zij, talenten en tijd besteed in den dienst des Heeren. Zijne 

geschriften zeggen het ons. 

Hetgeen van zijne pen ons bewaard is gebleven, heeft paqüot 

opgeteld; hetgeen wij zullen mededeelen moge dienen om deze 

opgave te verduidelijken en op enkele punten uittebreiden. 

I. Des marqués des en fans de Dieu et des conso- 

lations en leurs afflictions. 

Dit geschrift „ dressé en mon voyage d’A 11 e m agn e” is op¬ 

gedragen „aux fidelles du Pays-Bas” en door taffin ter perse 

gegeven, terwijl hij predikant te Haarlem was. Onder de op¬ 

dracht toch staan de woorden „a Harlem, ce 15 de Septembre 

1586A Van dat werkje heb ik afdrukken in handen versche¬ 

nen in 1606 en in 1650 * 2), Hollandsche overzettingen uitge¬ 

geven in 1614 en in 1659 3), de eerste in 8°, de andere in 4°, 

terwijl laatstgenoemde een herdruk is van den eersten. De 

druk der vertaling van 1659 wordt gezegd gevolgd te hebben den 

9en druk van het oorspronkelijke. De oudste vertaling is te 

’) Z e i t s c h. des Bergischen Geschic hts V e r e i ns. IV, S. 151. 

2) Beide exemplaren behooren aan de Bibl. Thysiana te L e i d e n. 

3) Dr. rogge stelde mij deze uit zijne verzameling ter beschikking. 



71 

danken aan „ j. viverius Medicyn”. Deze geboren te Gent en 

vandaar met zijne ouders om des geloofs wille naar Holland ge¬ 

vlucht, studeerde te Leiden, daarna buiten 's lands, en zette 

zich neer te Amsterdam, waar hij zijn tijd èn aan de weten¬ 

schap èn aan de letteren wijdde. De gissing, dat hij met taffin 

bekend en bevriend was, ligt voor de hand. De overzetting in 

het Latijn ken ik alleen naar den elders ]) opgegeven titel: 

de characteribus fi 1 ioru m Dei, eorumdemque sub 

cruce consolationibus liber. Ad christianos Belgas. 

Primum Gallica lingua scriptus a D. joanne taffino, 

ecclesiae Harlemensis fido pastore; mine vero ti- 

mothei POTERATii studio et opera in Latinum sermonem 

con versus. Excu debat jacobus stoer (te Genèv e) anno 

1601 in 4to "j. 

In 13 of 14 afdeelingen wordt het onderwerp behandeld. De 

oorspronkelijke tekst heeft niet, gelijk de vertaling een §, waarin 

betoogd wordt dat het leven der kinderen Gods eeuwig is. Het 

beloop van het werkje is overigens aldus: van de groote en 

onbegrijpelijke gelukzaligheid des eeuwigen levens den kinderen 

Gods beloofd; hoe wij weten, dat wij kinderen Gods zijn; hoe 

ieder lidmaat van de Kerk behoort te wezen, om verzekerd te 

zijn van zijne aanneming en zaligheid; al zijn die merkteeke- 

nen zwak nochtans kunnen en moeten wij verzekerd wezen, 

dat wij kinderen Gods zijn; geen afval van hen, die het ware 

geloof beleden hebben, mag ons doen twijfelen aan de zuiver¬ 

heid der leer of de zekerheid onzer aanneming, ook de ver- 

') Bulletin du Bibl. Beige XIV, pag. 337. 

2) Wat dezen vertaler betreft, merken wij op, dat niet zijn persoon maar alleen 

zijn familienaam ons is bekend geworden. Beza, Hist. Eccles. vol. I, pag. 

760 ss. en la France Protestante torn VIII pag. 304 s., deelen eenige be¬ 

richten aangaande jean poteuat mede; volgens deze was hij in 1541 predikant 

te Issoudün, stond daar aan hevige vervolgingen bloot maar bleef volstandig 

tot den einde. 



drukkingen mogen ons niet in twijfel brengen : zij zijn toch voor¬ 

zegd en op dien grond geëigend, om ons te bevestigen in onze 

verzekerdheid; ten allen tijde zijn de kinderen Gods verdrukt 

en desniettemin toch van God bemind geweest. Al lijden alle 

afstammelingen van Adam onder verdrukkingen, vinden de kin¬ 

deren Gods daarin wegens de heerlijke vruchten, getuigenissen 

van hunne aanneming en van Gods liefde jegens hen. Vervol¬ 

gens wordt er gehandeld over de verdrukkingen om den naam 

van Christus en van hare vruchten; vermaning tot standvas¬ 

tigheid; eindelijk bepeinzingen en gebeden. 

Bij de door mij gebruikte uitgave in de Fransche taal is 

achteraan gevoegd met doorloopende paginatuur: le vray 

Guide d’un hom me Ch rest in as sa v oir une salu- 

t a i r e méditation de la mort et du d e r n i e r d é p a r t, 

opgesteld door daniel toussain, predikant en hoogleeraar te 

Heid el berg, terwijl achter de vertaling in het Hollandsch 

niet dat stukje van toussain is opgenomen, maar een „ korte 

ende schoone onderrigtinge inhoudende gewisse vertroostingen 

in allerhande beswaernissen ende angst der conscientien, geno¬ 

men ende getrokken uyt de boeken van jan de l’espine”. De 

groote beteekenis van dit werkje is gewis door geen der latere 

schrijvers over de geschiedenis der godgeleerdheid helderder uit¬ 

eengezet dan door prof. heppe in diens Geschichte des 

Pietismus und der Mystik in der Reform i r t e n 

K i r c h e, namentlich der Nieder lande, (Leiden, e. j. 

bkill, 1879) S. 95 tig. Naar dien vertrouwbaren gids verwijzen 

wij allen, die dezen arbeid van tappin in verband wenschen te 

beschouwen met de later ontstane vruchten der theologia 

practica, onder wier beoefenaren tapfin eene eerste plaats 

toekomt, ook blijkens andere voortbrengselen zijner pen. 

II. Den leu Juni 1589 teekende hij de opdracht van een an¬ 

der geschrift in kl. 8°, 272 bl. tellende, dat in de Hollandsche 

vertaling, in 1590 uitgegeven, dezen titel heeft „Onderwy- 
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singhe teghens de dwalinghe der wederdooperen 

op de vier naervolgende stukken. I van de mensch- 

werdinghe Jesu Christi, waere Godt en de vvaere 

mensche. II van den doop der jonghe kinderen der 

Christenen. III van het ampt, macht ende authori- 

teyt der overheyt. IV van het sweeren der welbe- 

dochten ende solemneelen eedt. Eerstelyck door jan 

taffin in de francoysche sprake uitgegheven, ende 

nu ten dienste der eenvoudige in Nederduytsch 

ghetrouwelyck o verg heset”. Wanneer deze opstellen in 

hun oorspronkelijken vorm het licht gezien hebben, kan ik niet 

van allen met nauwkeurigheid bepalen; wat het 2e stukje aan¬ 

gaat, waag ik de gissing, dat dit in copie door taffin aan zijne 

Delftsche ambtgenooten is medegedeeld, en hij daarop doelt in 

den brief van 26 Maart 1577, over welken wij gesproken heb- 

ken. Het 3e en 4e is in 1581 in het Fransch uitgegeven onder 

den titel: traité du debvoir et de Dauthorité du ma- 

gistrat et du s er ment. Slechts eens heb ik dezen druk 

genoemd gevonden en wel in den Catalogue de la Bi- 

bliothèque de M. turretin, overleden in 1772. Deze stukjes, 

tot een bundel vereenigd werden zonder naarn des vertalers in 

het licht gezonden. In de opdracht spreekt taffin over zijn 

„kleyne dienst, die hy de kercke deses Landts ghedaen hadde, 

ten tyde hy de eere hadt van te wezen van den hu}7se ende 

ghesolde van wylen zyne Excell. hoogloffelyker gedachtenis” ‘). 

De inhoud van het boekje getuigt van den afkeer, dien taf¬ 

fin jegens de Wederdoopers (hij bedoelt echter de Nederlandsche 

Doopsgezinden) koesterde. Ik zal hem den toon, die in zijn op¬ 

stel heerscht, niet ten kwade duiden; hij volgde daarin het 

voorbeeld van de meesten zijner tijdgenooten; prijzen moet ik 

') Dit exemplaar behoort aan de Bibl. der Doopsgez. Gemeente van A ra¬ 

st e r d a m. 
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de ernstige poging, om hunne gevoelens met de Schrift te be¬ 

strijden. Eerst zet hij de leer der Wederdoopers aangaande de 

menschwording van jezus Christus uiteen; daarna verdedigt hij 

de twee naturen of wezenheden, welke in Christus zijn, om alzoo 

gegronde bezwaren in te brengen tegen het gevoelen der Doops¬ 

gezinden, volgens hetwelk Christus zijn vleesch niet genomen 

heeft van de substantie van het lichaam van maria en de on¬ 

gegrondheid daarvan te bewijzen met de taal des bijbels. 

Gelijken betoogtrant volgt hij in het bestrijden van hunne 

denkbeelden betreffende het ongeoorloofde van den kinderdoop, 

het voeren van een overheidsambt en van het zweeren. De 

schriften van menno, die genoemd wordt „hun voornaamste 

Meester ende Leeraar”, en dirk Philips zijn hem bekend; van 

eenig gebruik der door de Munstersche Wederdoopers vervaar¬ 

digde stukken vond ik geen spoor; waarschijnlijk heeft hij die 

niet gelezen. Het meest populaire van taffin’s werkje is gewis 

dat gedeelte, hetwelk den kinderdoop verdedigt; dit doet hij 

in den vorm van een samenspraak tusschen „ Dierix Philips 

den Kinderdoop verwerpende ende Jan denzelven toestaende 

ende handthoudende.” 

Uittreksels mede te deelen acht ik onnoodig; de stof die be¬ 

handeld wordt is bekend en talloos vaak eigenlijk op dezelfde 

wijze besproken, maar ik breng gaarne hulde aan de bekwaam¬ 

heden van taffin, die zich door dit geschrift onder de polemici 

een rang heeft verworven. 

Naar Amsterdam verplaatst in ruimer werkkring, vond 

hij toch tijd, om met zijn pen de goede zaak van het rijk der 

waarheid te blijven dienen. „Vermaninghe tot liefde ende 

aelmoese ende van de schuldige plicht ende troost 

der armen’’, een tractaatje in 12° van 52 bl. zag in 1591 

het licht, opgedragen aan de „ghemeynte der Francoysche tale, 

vergadert binnen Amsterdam” J). Vele zeer gezonde oprner- 

‘) Ook dit exemplaar behoort aandeBibl. der Doops. gemeente van Amsterdam. 



kingen bevat dit geschrift. Mag ik er hier een proef van leve¬ 

ren ? Ik schrijf dan eenige regels over, opdat de lezer tevens 

over taal en stijl kunne oordeelen. „Benevens het ghebedt, is 

het betamelyck, dat een yeder van de Armen arbeyde in zyn 

beroep, om zyn huysgesin donderhonden, sorge dragende over 

deselve, sonder d’Aelmoese te ontfanghen, dan alleen in den 

dringenden noodt. Vooreerst, isser dghebot des Heeren, ses da¬ 

gheli in de weke t’arbeyden: waer in een yeder hem moet 

quyten als hebbende rekenschap te gheven voor den Heere, van 

den t}rdt, die hy in ledicheydt sal doorbrenghen, vermogende 

te wercken, ende dwerck niet ter handt nemende. Ten tweeden, 

moeten sy ghedencken op de sprencke davids, segghende, Dat 

de Mensche gheluckkich is, wanneer hy Bwerck zyner handen 

etet: Daer door aenweysende, dat ghelyck als de ghene die 

niet wercken willen, om op haren arbeyt te leven, daer in den 

Vloeck Gods zyn gevoelende: alsoo de ghelncksalicheyt des 

menschen en is niet ghelegen in vele ryckdom byeen te rapen, 

maer vele meer in t’gene, dat hy arbeydende, ende met mid- 

delmaticheyt sich ghenoeghende ete de vruchten zyner arbeydt. 

Derhalve is het, dat ten tyde des Apostels pauli daer vele ghe- 

vonden werden, die onordentlyck wandelden, niet bedryvende, 

neuswyselyck levende, ende haer beghevende tot dingen, de 

welcke van haer beroep niet en waren; dese alle vermaent 

d^Apostel PAULüs in den name jesu christi dat sy arbeydende 

haer broodt vredelyck soiiden eten: Hoe vele te meer soude 

hy nu soodanighe straffen, de welcke tot ledicheyt haer bege¬ 

vende, en arbeyden niet dan met onlust, ende vele min als sy 

wel souden vermogen, hen verlatende op den bystant der Ge- 

meynte, daer van een rente makende, verteerende beyde t’ghene 

dat sy winnen, ende dat sy in aelmoesen ontfangen, sonder 

yet te sparen om haer met lynwaet ende cleederen te voorsien, 

opdat ook hare oogenschynlycke armoede bewege de ghene 

diese aensien, om haer wat te gheven? Maer hoevele straffer 
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soude d’Apostel noch dese berispen, dewelcke de ledicheyt, een 

moeder ende voester aller ondeuchden, in de herberge geleydet, 

om in de plaetse van te winnen met arbeiden, te verteeren 

met drincken ende schencken, latende alsoo Vrouwe ende Kin- 

derkens in groote armoede treuren, iae tot stervens toe, so sy 

van elders geen ontset en cryghen, daer op sy haer oock ver¬ 

laten, wesende alsoo wreet van natueren en onmenschelyck 

teghen hare Vrouwen ende Kinderen, iae wesende argher als 

d’ongeloovighe, gelych d’Apostel daer van spreekt, om dieswille 

dat se geen sorghe en draghen van hare huysghesinnen. Dat 

dan de gene die de hulpe ende d’Aelmoesen ontfangen, de welcke 

sy wel souden connen derven, soo sy haer broodt winnende 

met neerstig arbeyden, met soberhe}7t verspaerden, dat se, segghe 

ick, dit bedeneken, dat se namelyck dieven ende Kerckroovers 

zyn voor Gode, die alles doorsiet, ende wien men rekenschap 

daer van sal moeten doen in den dag des Oordeels”. 

Een Fransche tekst van dit tractaatje is niet bekend; met 

geen woord spreekt tappin zelf daarover, zoodat hij hoogst waar¬ 

schijnlijk zich bij het opstellen van dit stukje van onze moeder¬ 

taal heeft bediend. 

Meest bekend en verspreid is het werk, dat den titel heeft: 

Traité de 1' amen dement de v i e, co m prins en qua- 

tre livres eet., of „Boetveerdigheydt des levens in 

vier boeken vervat”. De Fransche tekst heeft eene E pist re 

aux magnifiques et vertueux Seigneurs Rourge- 

m ai tres d’ Am ster dam, waarvan ik hier dit gedeelte over¬ 

neem: „ or trois raisons principales m’ont fait prendre resolution 

et hardiesse de les présenter et dédier a vos Seigneuries. La 

première est generale, comprince en trois points. 

Premièrement, pour la considération du bon zèle & saincte 

affection qu’e celles demonstrant a conserver & avancer la vraye 

& pure religion. Secondement pour le regard de la justice & 

police administrée avec telle prudence, sapience & droiture, 
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que tous les sajets de vos Seigneuries s’en doivent sentir & re- 

connoitre bien heureux. 

Tiercement, pour la benegnité admirable, qu’il vous plaist 

monstrer aux fïdelles refugiez en ceste vi 11e, vivans sous vostre 

authorité et gouvernement avec autant de douceur, liberté et 

franchise, qu’ils pourroyent avoir’es lieux de leur nativité. Es- 

tant aussi 1’exemple de vostre clemence ensuivi par 1’huma- 

nité merveilleuse de vos sujects naturels envers ceux qui sont 

refugiez entre eux. La seconde raison et au regard de 1’Eglise 

de la langue Fran^oise, au servise de la quelle il a pleu a 

Dieu m’appeler: nous ayans vos seigneuries permis & authorisé 

le S. Ministère public avec toutes les dépendences requises: 

1’ayans accommodé d’un Temple ample et propre donnansl’en- 

tretenement de trois ministres: et exer^ans une charité et libe- 

ralité vrayement Chrestienne et rare envers les pauvres de la 

dite Eglise Laquelle charité admirable et autres vertus ci dessus 

remarquées représente premièrement, afin que tous ceux de la 

dite Eglise Fran^oise sentent de plus en plus leur obligation, 

de vous estre fïdelles et obéissans sujets. Secondement afin 

qu’ils entendent et pratiquent tant plus soigneusement leur 

devoir de prier Dieu ardamment pour vostre prosperité et salut. 

Afin aussi que tous autres Magistrats soyent touchez en leurs 

coeurs, pour ensuivre 1’exemple de ces vertus et graces relui- 

santes en vos Seigneuries. 

La dernière raison est particuliere a moy, au regard du désir 

qu’il vous pleu tesmoigner de m’avoir au service de ceste 

Eglise, presentans a ces fins, outre vostre liberalité envers les 

deux autres Ministres, d’ordonner aussi pour moy entretene- 

ment et maison, comme de faict il vous a pleu a ma venue 

faire paroistre vostre faveur, liberalité et affection envers moy 

en eest endroit. Suivant quoy, vous estant a juste cause et rai¬ 

son deu et voué tout ce qu’il plait a Dieu me communiquer 

de ces graces: Je me suis senti obligé de vous dédier et pre- 
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senter ces quatres livres de ^Amendement de vie, afin qu’es- 

tans mis en lumière sous vostre nom, ils soyent tesmoins, tant 

de mon obligation envers vous, que de mon affection a m'em- 

ployer selon ma petite puissance a faire service, et a FEglise 

et a vos seigncuries. Priant Dieu, Magnifiques et vertueux seig¬ 

neurs, vous maintenir sous sa sainte protection et conducte de 

son sainct d’Esprit en toutes vos affaires, avec accroissement 

de toute prosperité spirituelle et corporelle : Et particulièrement 

ce petit labeur et Paffection de la quelle il vous est présenté, 

qiPestant agréable a vos Seigneuries, il serve aussi a Favance- 

ment du règne de jesu christ. De votre ville d ’Am s t e r dam, 

ce dernier de Juin 1594. Als dankbetuiging voor deze opdracht 

ontving taffin van de regeering de som van twee honderd gulden. 

De door den Haarlemschen predikant crusius bewerkte 

vertaling, die in 8° en wel een jaar na den druk van het 

oorspronkelijke verscheen, heeft bij de opdracht het onderschrift 

1 Juli 1595 T). 

Ook van dit werk leverde timotheus poterat eene Latijnsche 

vertaling, die in 1602 te Genève door jacobus stoer gedrukt 

werd, doch mij niet in handen kwam * 2). 

De blijvende vraag naar dit werk bracht in 1659 nog een 

herdruk onder het publiek, waarbij gevoegd werd een nieuwe uit¬ 

gaaf van de „Merck teek en en”. De plaatsen der H. S. waren 

naar de nieuwe statenoverzetting veranderd. In de Dedicatie 

aan den heer johan de reus, ,, Burgemeester en Bewinthebber 

der Geoctroyeerde Oost-Indische Compe” luidt het: „Onder alle 

redenen die my ghevordert hebben, om dit gheleerde ende 

nooyt volpresene werck (bearbeydt van soo een Godtzalich ende 

geleert Autheur) te hervormen na de nieuwe Oversettinghe der 

Goddelycke Bladeren, en is deze de minste niet, dat in de Ge- 

') Van deze uitgaaf bezit l)r. rogge een afdruk. 

2) Vgl. Bulletin du Bibl. Beige, X1Y, pag. 337. 
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reformeerde kercken, ja zelfs by de Ledematen van dien byna 

gheen andere als de nieuwe Oversettinghe en wert gelezen, dit 

heeft myn ghedacbten te meer aen-geport om aen de luyster 

van bet selve Boeck de mededeylinge van soo een heerlycke 

eygenschap te verschaffen, dewyle de hervormde Heyle-tael de 

Goddelycke waerheydt veel meerder klaerheydt als de oude 

oversettinge is gevende”. Van de hooge achting, welke dit ge¬ 

schrift genoot, spreekt nadrukkelijk het vers, waarmede de 

bekende petrus scriverius het zijnen landgenooten aanprees 

en dat opgenomen is in den bundel zijner Gedichten (1738) 

hl. 46 en 47. 

Andere werken van taefin zijn mij niet bekend; alleen rest 

mij nog van een proef zijner bekwaamheid melding te maken, 

namelijk van zijne offervaardigheid aan de muze der Latijnsche 

poëzy. De Hier os tic hou sive carminum ex libris sa- 

cris et ecclesiasticis, metaphrasi Poëtica concin- 

natorum Libri IX, baldüino berlicomio, Silvae-ducensi 

auctore, bewaarde het ons J). Ter eere van den druk dezer 

stichtelijke poëzie, in 1598 door de pers verspreid, wordt de 

bundel geopend met verzen van josephus scaliger, bonaventura 

vulcanius, ARMiNius en ADRiAAN dammant. Bij de regels van laatst¬ 

genoemden, Zuid-Nederlander van geboorte en korten tijd hoog- 

leeraar te Gent* 2), voegde taffin een distichon van dezen inhoud : 

Qui diviiia potest divino scribere versu, 

En tibi Berlicomus; lege, lectus spein superabit. 

Hij onderteekende zich daarbij : 

Joh. taffinus, Sacri Sancti 

Evangelii administer 3). 

‘) Dit zeer zeldzaam geschrift mocht ik uit de Academische Bibliotheek van 

Gent ter inzage erlangen. 

2) De nauwkeurigste berichten betreffende dezen geeft te water, II i s t. der 

Herv. Kerkte Gent, bl. 135 volgg. 

3) H et oordeel van hofmann peerlkamp, in zijn Liber de vita, doctrina 

et facultate Nederlandorum; qui carmina latina compo- 

s u e r u n t (1838) pag. 184 sq. stemt niet overeen met dat van taffin. 



Wij hebben de voorgenomen taak volbracht. Laat ons, aan 

het einde gekomen, de overtuiging uitspreken, dat het leven 

en werken dezes mans geacht mag worden een welsprekende 

toelichting te zijn geweest van het symbolum, dat hij voerde: 

a Dieu ta vie en Dieu ta fin. 

Schromen wij niet zulk een getuigenis van hem af te leggen, 

dan durven wij aan eene getrouwe geschiedenis van zijn leven 

de waarde eener welgegronde lofrede toekennen. 



PI ETER DE ZUTTERE, 

GEZEGD 

OVERHAAG, PIETERSZOON. 

Eere te geven, wien eere toekomt, is een ridderplicht, tot 

welks volbrenging de geschiedenis haren beoefenaar in staat 

stelt en oproept. Indien het hem mag gebeuren, een tot heden 

onbekend of weinig bekend persoon te ontmoeten, die onver¬ 

diend jaren, ja eeuwen lang in de schaduw is blijven staan, 

zij het hem een liefelijke taak, dien in het volle licht te plaat¬ 

sen, zoodat voortaan naast andere namen ook dien des verge- 

tenen met achting gespeld worde. 

Ik ben zóó gelukkig, dat ik voor een waardig Nederlandsch 

Evangeliedienaar uit den tijd der Hervorming den rang mag 

eischen, waarop hij aanspraak heeft en waarvan hij te lang is 

verstoken gebleven; verstoken deels door afgunst en ketterjacht, 

deels door eene hem eigene bescheidenheid, die hem noopte 

slechts uit nooddwang in het openbaar zijn naarn te doen hoo- 

ren, deels ook ter oorzake zijner irenische richting, die hem in 

dagen van spanning en strijd deed achterstaan bij invloedheb¬ 

bende en invloedzoekende voorgangers der gemeente. 

Willem te water, auteur van werken over de geschiedenis 

G 
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der Nederlandsche Hervorming, welke men nooit gebruikt tenzij 

met een diep gevoel van erkentelijkheid voor al het daarin 

medegedeelde; willem te water schrijft in zijne Historie der 

Hervormde Kerke te Gent, waar hij de lijst der oudste 

predikanten van Gent mededeelt bl. 47 vlg. het volgende: 

„Pieter haechman, die uit naam van de gemeente van Gent 

verscheen op de Classis aldaer gehouden den 29 July 1578, 

daer hy tot Praeses, of Voorzitter van die Vergaderinge is ver- 

kooren ]). Hij is derhalven onder de eerste predikanten te Gent 

geweest nae de Pacificatie; dog ik hebbe ’s Mans naem nergens 

meer dan in het handschrift gevonden, en kan derhalven van 

hem en zijnen dienst niets meer vermelden. Dat was ook on¬ 

doenlijk zoolang als ik in de verkeerde uitdrukking van ’sMans 

naem, zooals die in het hantschrift door my gebruikt, gevonden 

wort, beruste. Dog ik hebbe vervolgens gezien, dat in het jaar 

1579 Predikant te Gent geweest is petrus haegman, wiens 

naem in het Grieksch wiert uitgedrukt hypophragmus, zoo veel 

beduidende als OxNderhaeg * 2). Deeze nu stelle ik vast,'dat in 

myn handschrift bedoelt wort. Van hem weete ik alleen te 

berichten, dat hy den 9 Maart 1579 eenen brief heeft geschree- 

ven aen den Kerkeraet van E m b d e n, om de reedenen te 

weeten, waerom dezelve in den ban hadt gedaen zekeren simon 

habosch van Audenaerde, die Pastor was geweest te Bork- 

heim by Audenaerde 3) en in het jaer 1567 van daer om 

den gezuiverden Godtsdienst gevlucht was nae Embden, dog 

daer tot zoodaenige zwaere dwaelingen verviel, dat de Kerke¬ 

raet van Embden, te vergeefsch gepoogd hebbende hem tot 

!) De „acte of handelinge dezer Classicale Yersamelinge” ligt thans 

gedrukt voor ons in het werk van h. q. Janssen, de Kerkhervorming 

in Vlaanderen, II, bl. 201 volgg. 

2) B i b 1 i o t h. B r e m e n s i s , Cl. 6. Fase. 3. pag. 518. 

3) L. c. pag. 515—518. 
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lyk van de Gemeente afsneedt; waer over die simon habosch 

zig gong beklaegen eerst te Wezel, daer nae te Norwich 

in het jaer 15 77, toen men daer een bloejende Nederlandsche 

Gemeente hadt, vervolgens aen de Classis te Middelburg, 

en in het jaer 1579 te Gent, verzoekende om wederom tot 

een lidt der Kerke te worden aengenooinen, waer over haeg- 

man den raedt der Kerke te Embden verzogt, het welk hem 

volgens de waere geschapenheit der zaeke gegeven zynde, schynt 

hy, en de Kerkeraet te Gent, het verzoek van simon habosch 

te hebben afgeslaegen, alzoo deeze in het jaar 1581 verkreeg 

dat de Kerkeraet van Embden over deeze zaek verzogt wiert 

te komen op de Nationale Synode te Middelburg; dog in 

welker Acten, particuliere Vraegen, en Questien men geen ge¬ 

wag van het besluit over dit geval vint aengetekent. Voorts 

is my uit de Zeeuwsche Kerkboeken meedegedeelt, dat pieter 

h aeg man, Minister van Seroos kerke (in Walcheren) is, 

zonder dat er by gevoegt wert wanneer; en dat zyn naem 

daer volgt op dien van den Predikant van Neusen, des jaers 

1584, het welk schynt te leeren, dat pieter haegman al kort 

nae het overgaen van Gent te Seroos kerke in den Hei¬ 

ligen Dienst is gekomen/’ 

Ook in het welbekende werk van jona willem te water : 

Kort verhaal der Reformatie van Zeeland, blz. 203 

vlg. wordt over pieter haegman gehandeld als die na 1584 pre¬ 

dikant te Serooskerke zal geweest zijn. Over dezen werk¬ 

kring wordt ons nergens elders iets medegedeeld; maar hoe 

verbasterd de naam ook zij, aan geen ander persoon valt te 

denken, dan aan hem, over wien wij thans handelen. De op¬ 

merking geldt wellicht ook den naam hyperphrogenus, die in 

de Biblioth. antitrin. van sandius, pag. 7 met den voor¬ 

naam Petrus en den bijnaam Gan da ven sis voorkomt als 

auteur eener in handschrift aanwezige historia de Serveto 
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et ejus morte, gecommentarieerd door andreas voidovius i). 

Doch ik weet niet of dat handschrift gedrukt is geworden en 

kan dus uit zijn inhoud geene nadere inlichting betreffende den 

auteur bekomen * 2). 

De woorden der Bibliotheca Bremensis, door te water 

ten behoeve van de verklaring des naarris hypophuagmus of on- 

derhaeg aangehaald, zijn deze: „Ecclesiae Gandavensis pastor 

petrus haegman, alias hypophragmus.” 

Vóór alle dingen moeten wij ’s mans naam richtig leeren spel¬ 

len. In de ten jare 1874 door. Dr. e. friedlaender uitgegevene 

Briefe des aggaeus de albada an rembertus ackema und an¬ 

dere vinden wij bij herhaling van dien Gentschen predikant 

melding gemaakt en komen ook brieven voor aan hem gericht: 

daar luidt zijn naam overal: petrus huperphragmus ; hij heette 

alzoo niet onderhaag, maar overhaag; eene stelling, wier juist¬ 

heid volkomen bewezen is door den titel van het eenige boek, 

waarop hij, als auteur, zijn naam heeft doen drukken en waar 

die op deze wijze voorkomt: pieter de zuttere gheseyt over- 

d’hage. 

Hoe het komt, dat zijn familienaam: de zuttere geheel in 

onbruik is geraakt en men ter aanduiding van zijn persoon 

steeds zijn verbloemden naam heeft gebezigd, kan ik niet ver¬ 

klaren. Met zekerheid mag ik mededeelen, dat de geslachtsnaam 

de zuttere of de ziTTERE nog in België, bepaaldelijk in 

Brugge voorkomt. 

Nu wij den naam kennen, willen wij trachten het beeld van 

') Vgl. SANDIUS, 1. 1. pag. 92. 

2) Den grondigen kenner van dit deel der Kerkelijke geschiedenis, den Ko¬ 

ningsberger hoogleeraar en bibliothecaris f. s. bock, is die Historia nooit 

in handen gekomen. Vgl. zijne H i s t. antitr. II, pag. 377 vlg. Evenmin werd 

zij bekend aan den geleerde, wiens veelomvattende studiën betreffende servet 

terecht aandacht trekken, den Waalschen predikant van Maagdenburg, 

H. TOLLIN. 
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den Gentschen predikant te schetsen. Ik ben daartoe in staat 

gesteld door kennisneming van de reeds genoemde briefwisse¬ 

ling; door inzage van het vijftal geschriften, dat de Gentsche 

Bibliotheek van overhaag bezit en mij door den geachten biblio¬ 

thecaris e. van der haeghen hoogst welwillend ter leen verstrekt 

is, en door hetgeen de hoogleeraar paul fredericq, schreef in de 

zeer belangrijke note sur Luniversité de Gand (1578— 

1584) J). 

In Gent geboren, is overhaag daar in dienst geweest bij de 

Nederlandsche Hervormde gemeente, hoewel hij niet behoord 

heeft tot de vast aangestelde predikanten dier gemeente. De 

voorredenen of de laatste bladzijden dier geschriften ondertee- 

kende hij met de letters p. h. g., die zekerlijk aanduiden: pe¬ 

trus hu per phr a g mus Gandavensis; of p. a. h. g., petrus ad- 

pe 11 atus huperphragmus Gandavensis. 

Vier dezer geschriften dragen als motto de woorden van 

paulus, I Thess. V vs. 20 en 21. Een heeft geen jaartal van 

uitgaaf; de andere verschenen in 1563, 1573 en 1581. 

Laat ons met den inhoud kennis maken. 

Eyne korte Bewysung mit die getuygenis der 

heyliger Schrift, hoe dat alle rechte geloovige 

der simden gestorven syndt undin christo warach- 

tich leven. Item eyne schoon e Vorbilde, exempel 

und leerung von eynen lydsamen minsch, der die 

suilden mit christo gestorven is unde sich selfst 

niet meer levet, dan God in hem, unde er in God 

door CHRisTUM levet. Noch eine vermanung tot ster¬ 

ven und eyne troost ung in allen lyden, om so to 

kommen tot der nieuwer geboirten. 

') Zij werd uitgegeven te Gent in 1878 als Communication faite 

a la dernière assem blée de la sociétépourle progrèsdes 

études philologiques et historiques. 
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De 13 ongepagineerde bladzijden, welke den inhoud van dit 

stichtelijk boekje uitmaken, doen ons den auteur kennen als 

wel vertrouwd met hetgeen geschreven staat, als iemand die 

grooten nadruk legt op de practische zijde des Christendoms en 

veel liever van uitspraken des bijbels, dan van dogmatische 

termen zich bedient. 

Valt het ondoenlijk een overzicht van den inhoud van dit 

opstel te geven, gemakkelijker is dit ten aanzien van een an¬ 

der geschrift, dat in 1563 het licht heeft gezien en evenzeer 

in klein formaat uitgegeven is. Het telt 112 niet gepagineerde 

bladzijden. 

Eyne korte ende eynvaldige underwisung ut die 

Goddelicke schrift, of man oock lastere, ordeyle 

und schelten sol, tegen die ongeloovige secten und 

Gotzlasteraren. Doir vrage unde andwoird eyns 

Leerjongens mit synen Meyster. Item eyne korte 

Leerung wie dat Marter geyn Christen maecktunde 

geyn Christen ungemartert is. Esaias Y, 23, Pro¬ 

ver b. XVII, 15. I Thess. V, 19—23. 

Zonder eenige bepaalde toespeling op de geschriften, welke 

voor en tegen het dooden van ketters in de jongste jaren ver¬ 

schenen waren; zonder aanduiding van den kring, binnen 

welken de schrijver zich beweegt, behandelt hij in dit geschrift 

het onderwerp op waarlijk voorbeeldige wijze. De meester van 

den leerjongen wederlegt hetgeen door dezen aangevoerd wordt 

tot aanbeveling van het ketterdooden en die meester doet dat 

op waardigen toon. Eerst door de herinnering, dat men om 

anderen van zonde of dwaling te veroordeelen, zelf volkomen 

vrij van zonde en dwaling wezen moet. Veroordeelen en ver¬ 

doemen is hemelsbreed verschillende van het terechtbrengen 

eener ziel. Wordt er gezegd, dat de overheid niet uit wraak 

den dwalende vervolgt, maar alleen opdat hij geen onrust 

brenge en verderf verspreide: daartegen zij aangemerkt, dat het 
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lichaam nooit eene straf mag ondergaan, die eigenlijk voor de 

ziel bestemd is, die toch nooit aan eenig tijdelijk oordeel 

onderworpen kan worden. De overheid heeft alleen zulk kwaad 

te straffen, dat tot dit aardsche, dit tijdelijke betrekking heeft. 

Ook worden de eenvoudige en ongeleerde menschen niet voor 

de dwaling bewaard door de straf die op een dwalenden wordt 

toegepast. De Kerk van Christus wordt niet gebaat en gehei¬ 

ligd door het bloed der ongeloovigen, alsof het bloed dier on- 

gelukkigen het geloof kon bevestigen en zuiveren. Het bloed 

der secten en godslasteraars schreeuwt eerder om wraak, als 

lasterende liet bloed van jezus Christus, dat alleen heiligt en 

reinigt. 

Maar, vraagt de leerling, mag men dan niet het voorbeeld 

van jezus navolgen, die de valsche profeten en leeraars veroor¬ 

deeld heeft! Christus, is het antwoord, heeft voor dezen zijn 

onschuldig bloed vergoten, maar ze aan lijf noch ziele schade 

berokkend; evenmin zijn vervolgers leed gedaan en hangende 

aan het kruis de schare of zijn medekruiseling, die hem las¬ 

terde, verdoemd. De Apostelen hebben wel de valsche leeraars 

genoemd honden, booze arbeiders, enz., doch dat deden zij uit 

kracht van het licht dat in hen was en de begeerte, om het 

rijk van den Heer uittebreiden: doch zij hebben de dwalen¬ 

den niet ten doode vervolgd. Ananias en saphira zijn niet ge¬ 

dood door het bevel van petrus, maar de hand Gods heeft ze 

aangegrepen en ter leering van tijdgenoot en nakomeling ter 

aarde geworpen. Wie van ons, zelve blinden, zullen zich tot 

leidslieden der blinden opwerpen? Al is men hooggeleerd, 

daarom heeft men de zonde niet uitgeschud en vindt men geen 

vergiffenis, op grond dat men niet geleerd is. Wie zijne eigene 

zonden kent, heeft met die van een ander diep medelijden. 

Wien de benedictie van Christus in zijn kruis en de maledictie 

in de zonde bekend is, zal niemand schelden of verdoemen. 

Ieder heeft alleen van den Christus zijn vonnis te wachten. 
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De bedenking, dat in het O. T., de bedeeling die voorbijgaat, 

ELisA de valsche profeten met het zwaard heeft gedood en dus 

onder eene bedeeling, die bestemd is om te blijven, dergelijke 

straf zooveel te meer recht gepast mag heeten, wederlegt de 

meester door te wijzen op het groot verschil van beiderlei be¬ 

deeling; en de vraag, of men levende onder het Nieuwe Testa¬ 

ment geen geboden zal navolgen, die onder het Oude gegeven 

zijn, wordt beantwoord met de opmerking, dat de Apostel vele 

geboden samenvat in dit eene: liefde uit een rein hart, eene 

goede consciëntie en een ongeveinsd geloof. En al wat met 

deze niet overeen te brengen is, dat zij onder het N. T. ver¬ 

boden. 

Duidelijk is het, dat de geloovigen, die een ongeloovige doo- 

den, geen rein hart, geene goede consciëntie, geen goed geloof 

bezitten kunnen. Schijnt het dat ongeloovigen onder de bedee¬ 

ling des N. T. strafbaarder zijn dan onder die van het O. T. 

zoo moet wel bedacht worden, dat verlies van de ziel de straf 

is des N. T., terwijl het O. T. slechts kent verlies van aard- 

sche voorrechten en leven. Wel beweert men terecht, dat on¬ 

geloof en ketterij zwaarder straf verdienen dan doodslag; doch 

ongeloof en ketterij kunnen niet door het zwaard veranderd 

worden; die de ziel geschapen heeft, kan alleen de rechter der 

ziel wezen. De mensch, die tot zulke straf de hand uitstak, 

zou twee zielen doen verloren gaan, zijne eigene, als die eens 

doodslagers en die des van ketterij verdachten, als eens onbekeer- 

den. Tijdelijke dood zal wel niet de denkwijze eens ongeloo¬ 

vigen verbeteren. Zielen redden is zwaarder taak dan zielen 

verderven en de geloovige, die om den wille des ongeloovigen 

zich zelven geeft, doet Gode waardiger werk dan hij, die een 

ander het leven beneemt. Des ongeloovigen terechtbrenging, 

niet diens vervolging en dood is het waardig antwoord op de 

vraag: Waar is abel uw broeder? Want gelijk het redelooze 

vee zijn kroost niet aan zich zelven overlaat, zoolang het niet 
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voor zich zelven zorgen kan, zoo moet hij, die weet het geloof 

te hebben, waken voor het zielenheil dergenen, die hij onge- 

loovigen noemt. De leerjongen beroept zich op de plaats van 

Luk as, waar geschreven staat: dwingt ze om in te ko¬ 

men, opdat mijn huis vol worde: en de Meester toont 

hem daarop aan, dat de apostelen en martelaren dit bevel heb¬ 

ben volbracht door de onzichtbare kracht die van God uitgaat; 

zij konden niet anders dan getuigen van Gods genade en langs 

dien weg den menschen den ingang openen tot het rijk van 

de hemelen. Aan aardschen, vleeschelijken dwang hebben zij 

niet gedacht. Wie leeren zou van een aardschen dwang, om in 

te gaan, die kent niet de kracht des eeuwigen Evangelies. Het 

zwaard der overheid straffe de misdaad, waarover zij oordeelen 

kan; doch hij bezit geen heiligen geest, waardoor zij in staat 

zou wezen, om het heilige te beoordeelen. De overheid moet ver¬ 

schil maken tusschen hetgeen zij beoordeelen kan en beoor¬ 

deelen mag en hetgeen buiten haar gezichtskring en gebied ge¬ 

legen is. 

Ik weet, zegt de leerjongen, dat het geloof eene gave Gods 

is en daarom het ongeloof niet strafbaar. Doch ik vraag, of 

men een leerjongen niet straft, als hij niet vlijtig leert, hoewel 

geleerdheid ook eene gave Gods is; zal men een dief en dood¬ 

slager niet straffen, dewijl niet stelen en doodslaan eene gave 

Gods is? Gij ziet het verschil voorbij, antwoordt de Meester, 

dat tusschen het een en het ander gevonden wordt. De rijke 

jongeling en de apostel paulus vóór zijne bekeering hebben on- 

straffelijk onder de wet geleefd, en de geboden Gods volbracht: 

daarom juist is hun barmhartigheid geschied en zijn zij, getrouw 

geweest zijnde in ’t klein, over meer gezet geworden. Bij het 

natuurlijk inzicht, dat zij in de dingen hadden, werd hun, als 

wegens hunne natuurlijke rechtvaardigheid, kennis van het 

geestelijke en de genaderijke rechtvaardigheid geschonken. On- 

straffelijk onder de wet levende was paulus toch niet bij machte. 
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om de profetie uit te leggen. Door de genade Gods heeft hij 

die gave verkregen. Want daar is groot onderscheid tusschen 

onstraffelijk wandelen naar het uitwendige en de gave des ge- 

loofs die van God komt. De laatste moet aan het eerste wor¬ 

den toegevoegd. 

De handelwijze van Christus, die den tempel reinigde van 

degenen die hem ontheiligden, geeft den leerjongen de beden¬ 

king op de lippen, of niet de overheid het zwaard moet trek¬ 

ken, om alzoo te waken voor de zuiverheid van levén en 

wandel. 

Ook dit bezwaar vervalt, wanneer gij bedenkt, zegt de Mees¬ 

ter, dat Christus op het einde van zijn leven heeft willen too- 

nen, wie Hij was, en Hij daarom den zichtbaren tempel gerei¬ 

nigd heeft, terwijl de waarachtige tempel, die is de bedeeling 

van Gods genade in Christus, alleen opgebouwd is door het 

eigen bloed des Heeren. Die meenen den tempel Gods op te 

bouwen door het bloed der ongeloovigen te vergieten, die zijn 

het juist, welke, even als weleer te Jeruzalem de wisselaars, 

Gods heiligdom verontreinigen en wier schuldig bloedvergieten 

veroordeeld wordt door het schuldeloos bloed van den Heer. 

Moge de overheid terecht hen die de naasten aan lijf, leven 

en goederen benadeelen, straffen, het gaat niet aan haar het 

ambt toe te vertrouwen om te waken voor de eer van God; 

de wereldsche overheid kan alleen het vleesch en naar het 

vleesch richten, de ziel behoort tot het gerichte Gods. In dat 

gericht zal ieder voor zichzelven Gode rekenschap geven. Hij 

zal voor zijne eer waken; die taak is niet die der overheid. 

Mijde men hen die kettersche gevoelens voorstaan, en trachte 

men hen te winnen door eigen hemelschen wandel. Niet mij¬ 

den in dien zin, dat men ze mag uitstooten uit huis, wijk, 

stad of land; neen, dan zouden zij buiten de gelegenheid ge¬ 

plaatst worden, om door den aanblik van een christelijke 

wandel bekeerd en behouden te worden. Verdragen en dulden 
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moet bij het mijden kunnen worden in toepassing gebracht. 

Wat de apostelen desaangaande voorschreven, heeft alleen be¬ 

trekking op hen die zich in de gemeenten als broeders willen 

laten gelden en dien eerenaam niet waardig waren. 

Eene vrij uitvoerige aanhaling uit tauler’s preeken „op dat 

Euangelium Joh. X van den schaapstal unde van den schaaps- 

dieffen unde moorders” besluit dit gesprek. 

Dit citaat uit tauler is hier volkomen gepast; doordrongen 

van den geest dezes edelen dienaars van Christus heeft overhaag, 

schrijvende en predikende, bijna hetzelfde verkondigd als tauler. 

Wat Dr. scHMiDT van tauler schrijft1): „die Lehre ist nicht die 

Hauptsache; hatten wir auch das Wort Gottes nicht, so fanden 

wir doch alles was wir bedürfen in dem Leben christi; die 

volle Erkenntniss der Wahrheit erlangen wir nicht bloss durch 

den Glauben an die Lehre, durch das Nachdenken über die- 

selbe, sondern vorzüglich durch das Leben, gleichsam das Nach- 

leben des Lebens christi”; mogen wij herhalen als de kern 

van des Gentschen leeraars opstel. Daarachter volgt, gelijk op 

den titel is aangewezen, „eyne korte Lee ring' wie dat 

Marter geyn Christen maeckt unde geyn Christen 

ungemartert ist,” een schoon geschreven tractaatje, ten be- 

tooge der waarheid, dat het leven eens Christens, dien het 

ernst is met het werken zijner zaligheid, een gestadig sterven 

is, en de ware geloovige met alle recht heeten mag een mar¬ 

telaar. Lijdt de geloovige pijnen en vervolgingen van den on- 

geloovige, het zal hem aansporen tot het belijden zijner zonden 

voor God en daardoor zal hij beter op den weg des heils vor¬ 

deren, dan de hooggeplaatsten, die niet vervolgd, maar ook 

dientengevolge niet gebracht worden tot belijdenis van zonden. 

Lijden leert den naam des Heeren aanroepen, gelijk wij weten 

‘) Johannes Tauler von Strassburg, (1841) S. 118. 



uit het voorbeeld van den misdadiger, die aan de zijde des 

Heeren gekruisigd was, voor wien de straf des doods geworden 

is de bron des levens. Die over anderen het lijden brengen, 

worden daardoor niet tot belijdenis der zonden gebracht, inte¬ 

gendeel, in eigen oogen zijn zij rechtvaardig, doch niet voor God. 

Evenals het voorafgaande gesprek wordt dit tractaatje, dat 

tegelijk met het gesprek verscheen in een bundel, besloten door 

een tweeregelig Symbol urn : leich sitten is seker: hooch 

sitten is unseker. De laatste bladzijde bevat den afdruk 

eener houtsnede, die de gedachte weergeeft, dat de zonde in 

het duister schuilt; Christus in het openbaar gekruisigd, de 

menschen tot zich trekt en de plaats Ezech. XX vs. 18 te 

lezen geeft: Wandelt niet in de inzettingen uwer va¬ 

deren en onderhoudt hunne rechten niet en ver¬ 

ontreinigt u niet met hunne afgoden. Nadat wij van 

den inhoud van dit tractaat kennis genomen hebben, wint voor 

ons de vraag in belangrijkheid, naar welke aanleiding het is 

opgesteld geworden. Geen enkele naam van een kerkgenootschap 

wordt er in genoemd en van de kort te voren verspreide Ne- 

derlandsche Confessiel) geen enkel spoor ontdekt. Ik zal niet 

beweeren, dat de geest, die in de tractaatjes ademt, niet is in 

overeenstemming met dien, welke in de Confessie spreekt, maar 

ik vind het toch hoogst opmerkelijk, dat de Confessie volstrekt 

niet vermeld wordt. Ik geloof niet te stout te gissen, wanneer 

ik veronderstel, dat de auteur van deze tractaatjes zeker het 

opstellen en de uitvaardiging der Confessie niet heeft toege¬ 

juicht; ik vind het, die stelling aannemende, vrij verklaarbaar, 

dat GUY de bray, haar opsteller, hoewel hij de Confessie ter 

’) De woorden van schoock (de bon is e c c 1. pag. 521) zijn als histo- 

riesch juist te eerbiedigen : Confessio (Walonico idiomate, quo primum concepta 

erat ab authore) vulgata est 1562 ac mox anno sequenti, sive 1563, in Belgicam 

linguam traducta est, eet. 



beoordeeling en ter goedkeuring aan vele evangeliedienaren heeft 

toegezonden, dit niet gedaan heeft aan overhaag, hoewel hij 

dien hoogstwaarschijnlijk persoonlijk kende, daar beiden in 

Gent elkander zeker ontmoet hebben: de een was er geboren 

en in dienst der gemeente getreden, de ander heeft ergeruimen 

tijd vertoefd. 

Wij weten eigenlijk uiterst weinig van de wijze, waarop de 

Confessie is ingevoerd; de inhoud van den bekenden brief van 

SARAViA ') wettigt de gissing, dat er meer zullen geweest zijn 

die het gezag dier Confessie als bindend formulier niet begeer¬ 

den, ja, vreesden. Ik reken overhaag tot hun getal op 

grond van den anti-confessioneelen toon zijner tractaatjes, en 

het geheel zwijgen over die Confessie in geschriften, ontstaan 

toen haar gezag werd ingevoerd, gelijk op de Synode te Ar¬ 

men tiers gehouden 26 April 1563 * 2) geschied is. 

Daar de oneenigheden tusschen Calvinisten en Lutheranen 

eerst na 1563 gezegd kunnen worden te zijn ontstaan, moet 

de vredelievende taal van overhaag in genoemd jaar geuit, 

naar eene andere aanleiding’uitgelokt zijn. Ik ben niet vreemd 

van de meening, dat het polemiesch geschrift van guy de bray : 

le baston d e 1 a foy Chrestienne pour rem barre r les 

enne mis de LEvangile in 1562 verschenen en diens anti¬ 

pathie jegens de Anabaptisten, welke tegenzin later door de 

voorschriften der Synode gevoed werd 3), overhaag bewogen 

heeft, deze vredelievende woorden te verspreiden. Of hij veel 

succes genoten heeft, trek ik in twijfel; doch dat hij het gedaan 

heeft, zelf wellicht op geen grooten oogst rekenende, verhoogt 

mijne ingenomenheid met hem. 

') Vgl. P r a e s t. a c e r u d. v i r. e p i s t. pag. 294 vlg. 

2) Kist en royaards, Ned. Archief IX, bl. 135. 

3) Te Antwerpen 15G3; ceux, qui escouteront coureurs (zendelingen der 

Anabaptisten) et s’adjoindroint aux Anabaptistes, après les admonitions a eux 

faites, scront retranchez s’ils ne s‘en deportent. Ned. Archief t. a. p. bl. 139, 
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Het spijt mij, dat zooveel alleen bij gissing moet geuit wor¬ 

den: doch de vroegste geschiedenis der gemeente van Gent is 

goeddeels nog een gesloten boek. Schoock gaf korte maar be¬ 

langrijke aanteekeningen over deze gemeente te lezen in zijn 

bekend werk, pag. 461 sq., zonder echter van overhaag of 

huperphragmus eenige melding te maken; w. te water deelde 

ons mede al wat hij wist en wij zijn sedert zelfs door den ver¬ 

dienstelijken arbeid van h. q,. janssen x) weinig meer te weten 

gekomen. 

Waarlijk, dit doet ons leed, dewijl onze belangstelling in 

overhaag toeneemt, naarmate wij zijne werken leeren kennen. 

In hetzelfde jaar 1563 gaf hij nog een bundeltje tractaatjes ter 

lezing, tellende 24 ongepagineerde bladzijden. De titel is deze: 

eyne korte Leerung wie dat alle Geloovigen in 

CHRisTo, alsz ein Koren in der aerden, hitze und 

kolte lyden unde Sterven moeten, eer dat man tot 

den eewigen leven in christo vermenichvuldicht, 

unde h onder fait fruchten vortbrenget. Item eyn 

grondelicke unde zeer under scheiden beken te nisse 

van die sterffelicheyt und unsterffelieheit der sie- 

len. Item van die unsterffelieheit christi unde der 

unchristenen, unde mit wat lichamen wy van den 

dooden upstaan unde leven die h ge maekt worden. 

Item eine korte Schriftelycke beweering van dat 

beginsel und afkomst der menschen sielen, und 

der sunden, mit eyn recht underscheyd tusschen 

Geyst, Siele und Lichaem so wel in christo a 1 s in 

allen anderen menschen. 

Sterven is de voorwaarde, om tot het onverdelgbare leven 

te komen. Gelijk Christus den dood heeft geproefd voor de 

zijnen, moeten zij, die in Hem gelooven, door volkomen zelf- 

‘) De kerkherv. in Vlaanderen, Deel I, bl. 197 volgg. 



verloochening hier het leven leeren kennen, dat in Hem en 

uit Hem is. De beroemde medicus galenus moge beweerd heb¬ 

ben, dat de menschelijke ziel, die volgens hem hetzelfde is als 

het leven, bij den dood in de lucht wordt opgelost, hij ziet 

voorbij, dat God de Schepper aan zijne schepselen zijn beeld 

heeft ingedrukt; dat Hij hun gegeven heeft een ziel of een 

leven dat geen voedsel vraagt van het bloed, maar van zuiver 

geestelijken aard en daarom onvergankelijk is. In den mensch 

Christus is dat onverdelgbare leven volkomen in het licht ge¬ 

treden. Het natuurlijke leven is in Christus gestorven, het gees¬ 

telijke niet. Het natuurlijke vergaat en wordt niet opgewekt; 

het geestelijke, en ook hetgeen dat geestelijke wederstaan 

heeft — de werkers der ongerechtigheid — worden opgewekt 

ten eeuwigen leven of tot het eeuwig verderf. Naar het natuur¬ 

lijke zijn zij allen afstammelingen van adam ; naar het geeste¬ 

lijke van Christus, die ziel geest en lichaam had als wij; want 

God of het woord, is in geest, ziel en lichaam, uit maria 

vleesch geworden; zoo werkt de kracht des Allerhoogsten. Geen 

ander leven is er, dan het woord, dat uit maria vleesch 

werd. Alzoo was Christus waarachtig God van eeuwigheid en 

ons aan geest, ziel en lichaam zonder zonde gelijk geworden. 

De eigene woorden van huperphragmus nam ik hier over, 

dewijl het mij toeschijnt, dat hij moeite doet, om zijne meening 

over de menschwording mede te deelen, zonder hare heterodoxie 

te veel te laten uitkomen. Blijkbaar is hij bekend met de ge¬ 

voelens van schwenckeeld en deze zoo al niet ten volle, doch 

goeddeels toegedaan. Later komt de gelegenheid om uitvoeriger 

over dit punt te handelen; nu stip ik het slechts aan, niet 

verzwijgende, dat des auteurs duidelijkheid te wenschen over¬ 

laat. De mensch Christus bewaart ziel en lichaam rein, ter¬ 

wijl wij in verscheidenheid van vorm deze tot werktuigen 

der zonde maken, totdat de zonde in ons vleesch ten doode 

gedoemd is. Dan verandert de zonde van natuur in zoover zij 



96 

niet meer voorkomt uit den inwendigen rnensch, gelijk patjlus 

God dankt, dat door jezus Christus zijn ziel en geest van de 

overheersching der zonde, dat is, van het lichaam des doods 

is bevrijd geworden. 

Door den Christus alleen kan de zonde in ons worden ver¬ 

nietigd en het leven gewekt, dat eens na den dood met Hem 

de volle heerlijkheid genieten zal. 

Ik heb gepoogd, zoo beknopt mogelijk den inhoud dezer 

opstellen hier weer te geven en meen het kenmerkende van 

des schrijvers betoogtrant aangewezen te hebben. Bespiegelend 

gaat de auteur zijn weg: het eeuwig leven wordt afgeleid uit 

het geloof en voorgesteld als de noodzakelijke ontwikkeling 

daarvan. De Schrift wordt gebruikt tot adstructie en ook hier 

treedt de dogmatiek geheel op den achtergrond. De opstanding 

van jezus Christus wordt beschouwd als de openbaring van het 

onverderfelijke leven, dat in den inensch Christus was — ge¬ 

lijk de auteur zich bij voorkeur uitdrukt. 

Ik mocht de besprokene werkjes in handen krijgen en alzoo 

gelegenheid vinden om ze te lezen; niet zoo gelukkig was ik 

ten aanzien van een geschrift, dat evenzeer de initialen p. h. g. 

draagt en, naar ik meen, ook door overhaag opgesteld is. Ik 

bedoel een tractaatje, onlangs door mijn vriend frederik muller 

beschreven en dat dezen titel heeft1): eyn kort Bericht 

um to kommen tot den waren Gehoor desz leven¬ 

dig e n Woirdtsz Gotz, unde so tot die Erken te nisse 

un Vrymakunge van die wesentlicke waerheyt. 

Al betuyget un beschreven van einen Godfruchti- 

gen mensch, alsz nu in den He re gestorven. Item 

eyne Bekante nisse, wie dat man tot Heylichheit — 

') Vgl. den in Juni 1878 uitgegeven Voorslag tot eene Nederland- 

sche Bibliographie, bl. 15. 
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kommen mag, geschreven an eynen Student tot 

Heydel bergen. 

Ter nadere kenschetsing van het werkje merkt onze ervaren 

bibliograaph het navolgende op: „onder eenige bijbelplaatsen 

staan op de keerzijde van den titel de letters p. h. g. Daarop 

volgt eene voorrede van den drukker, die tevens blijkt de 

schrijver te zijn, waaronder dezelfde letters. Deze komen nog 

eens aan het einde van zijn geschrift voor en onder de „Be¬ 

kanten isse” leest men de letters e. g. j. s.” x). 

Dit exemplaar wordt gevonden in één band met een nadruk 

van het slechts in één oorspronkelijken afdruk * 2) nog voorhan¬ 

den werk van den Anabaptist hendrik roll : die Slotel van 

dat Sacrament des Nachtmaels onses Heren jesu 

christi , welcke ontsluit dat rechte Verstan t, dat 

da er verborgen ist. Geschreven dor einen heinrick 

rol, om des geloofs wille anno 1536 verbrant tot 

Maestricht. Al nu verbetert ende grondelick we¬ 

derom gestelt na die erste wairheit, also der leser 

lichtelick kan bevinden. Ende ist gedeelt in dry 

stucken. Deerste handelt van dat recht verstant 

der worden des nachtmaels. Dat tweede handelt, 

wat gerechticheit men d a e r h a e 11 ende van v e r g e f- 

fenisse der simden. Dat derde leert van den gasten 

hoe sy inoegen gestelt syn, die dat ontfangen sul¬ 

len. Item eine rechte bedynckung, hoe das hooch- 

weerdich lichaem christi van onsen onweerdigen 

*) Tot heden is het mij niet gelukt de beteekenis dezer letters aan te wijzen. 

2) De Bibliotheek van het Baptistcollegie te Roe hes ter bij New-York 

heeft dien eenige jaren geleden hier te lande doen aankoopen. Dr. cornelius 

te Munchen heeft, bij het schrijven zijner klassieke Geschichte des 

Münsterischen Aufruhrs, op dit werk het eerst de aandacht gevestigd. 

Vgl. a. a. W. II, S. 162 fg. en 667 fg. 
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lichaem tho underscheiden ist. 1 Thess. 5. Proevet 

al en de dat goed belialt. 

Volgens autopsie beweert muller, dat beide werkjes van 

dezelfde pers, te Frankfort wellicht, afkomstig zijn. Indien 

er mogelijkheid bestond, ze te vergelijken met de door mij be¬ 

sprokene geschriften van overhaag, zou er grond zijn, om de 

juistheid der gissing te beoordeelen, dat ze te Frankfort ge¬ 

drukt werden. Ik durf op dit punt geen meening voordragen, 

maar ontveins niet, dat ze mij onaannemelijk voorkomt. Over¬ 

haag moet, dunkt mij, de pers, misschien wel eene eigene, meer 

in zijne nabijheid gehad hebben. 

Hoewel die verbeterde uitgaaf van roll’s „Slotel” de ini¬ 

tialen p. h. g. nergens bevat — althans naar de beschrij¬ 

ving die ons van het nog voorhanden exemplaar gegeven 

is; — ja, ook wel niet bevatten kon, daar het bijna ondenk¬ 

baar is, dat iemand in dien tijd zijne sympathie voor roll zou 

hebben lucht gegeven, komt mij de stelling niet te gewaagd 

voor, dat beide werkjes, van één drukkerij geleverd in het 

voorjaar van 1563, in één band vereenigd — dat mogelijk bij 

toeval, doch even waarschijnlijk met opzet kan geschied zijn 

door een persoon, die het auteurschap aan dezelfde hand toe¬ 

kende !) — aan onzen overhaag moeten worden toegeschreven, 

zoodat hij ook den herdruk van roll’s Slotel bezorgd heeft. 

Ik bouw deze gissing op de wel te verdedigen veronderstelling, 

dat overhaag volle sympathie voor roll’s denkbeelden moet 

gekoesterd hebben. 

Prof. coRNELius heeft gelukkig een en ander uit roll’s S1 o- 

') Afzonderlijk komt roll's Slotel van dat Sacrament des Nacht- 

m a e 1 s voor op den catalogus der boekerij van marnix van st. aldegonde, 

die afgedrukt is in Dr. van toorenenbergen's uitgaaf der Gé schriften van 

marnix, Aanhangsel (1878) bl. 141. 
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tel medegedeeld1), zoodat wij over den inhoud kunnen oordee- 

len. Zucht om vrede te bevorderen doet hem de pen opvatten 

en anderen deelgenooten maken van het licht, dat Gods geest 

ten opzichte van het avondmaal hem heeft verleend. Vijand 

van alle vervolging, is hij overtuigd, dat die vervolging zou 

ophouden, indien men den waren aard van het avondmaal en 

de hooge waarde van het lichaam en bloed des Heeren kende. 

Hij haat of veracht niemand om eenig godsdienstig gevoelen ; 

ieder werke naar den geest, die in hem is. Bitter klinken zijne 

woorden nergens, al bestrijdt hij de gevoelens van andersden¬ 

kenden betreffende het avondmaal. Ook dat van zwingli mis¬ 

haagt hem. Het brood heet, volgens hem, het lichaam des 

Heeren in gelijken zin als het lam Pascha, voorbijgang, ge¬ 

noemd wordt: het een zoowel als het ander is een gedachtenis- 

maal. Het avondmaal brengt geene vergeving van zonden, be¬ 

vestiging des geloofs of iets anders van dien aard aan; het is 

alleen bestemd, den dood des Heeren te verkondigen en den 

band der liefde onder de geloovigen te vernieuwen. Verder 

berispt hij de verkeerdheid van hen, die den geest Gods aan 

zichtbare teekenen binden willen, die de Sacramenten en het 

uitwendig woord als werktuigen der goddelijke inwerking waar- 

deeren. De apostelen hoorden wel de woorden van Christus, 

doch dit kon hun niet baten; daarom beloofde de Heer hun 

den geest. De geest werkt in de menschen, zoodat zij het woord 

ontvangen kunnen en deze blaast, waarheen hij wil, zonder 

eenig werktuig van noode te hebben. Voor hem is de uiterlijk 

waarneembare gemeenschap met de Kerk en hare instellingen 

van luttel waarde. Zij die nog niet verlicht, hun heil zoeken 

in de zichtbare gemeenschap, wanen te bezitten hetgeen hun 

door de onzichtbare, de zuiver geestelijke gemeenschap nog niet 

verleend is. Die met apostolische helderheid bedeeld zijn, ver- 

') A. W. S. 1G3 fg. 
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liezen niets, indien zij zich van de uitwendige gemeenschap 

onthouden. God leidt ze en bewaart ze in de onzichtbare en 

onvergankelijke gemeenschap des eeuwigen levens, waardoor zij 

de zichtbare en vergankelijke ligt ontbeeren kunnen. 

Uit de den lezer reeds bekende opstellen van overhaag en 

uit de nog te besprekene, volgt dat hij in gevoelens met roll 

overeenstemde. Bovendien blijkt uit zijne verdere geschiedenis, 

dat hij den Anabaptisten een goed hart toedroeg en zelf zich 

van Anabaptistische ketterijen verdacht zag. 

Volgens de op den titel voorkomende verklaring heeft hij den 

eersten, bijna spoorloos verloren druk van roli/s SI o tel weer¬ 

gegeven, en schijnt dus de rechte bedynckung hoe dat 

hoochweerdich lichaem christi van onsen onweer- 

digen lichaem tho underscheiden ist ook door roll 

vervaardigd te zijn: het onderwerp lag geheel in den gedach¬ 

tenkring van overhaag. Merkwaardig is het, dat de plaats 1 

Thess. V die bij hem als motto voor zijne geschriften zeer ge¬ 

liefd is, ook op den titel van deze uitgaaf des Slotel’s 

voorkomt. 

Eenige jaren lang verliezen wij overhaag geheel uit het oog. 

Op goede gronden mogen wij vaststellen, dat hij gedurende de 

„ beroerlicke tijden”, 156G—1568, zich niet in Gent opgehou¬ 

den heeft. Althans, zóó als marcus van vaernewyck deze ons 

beschreven heeft, vinden wij, indien ik nauwkeurig gelezen heb, 

nergens den naam van overhaag vermeld; wel dien van modet 

en v. d. schuere '), evenals dien van eenen jan van der haghen, 

') Zeer verdient het de opmerkzaamheid, dat nicaise v. d. schuebe, bij her¬ 

haling in dit werk genoemd, veel gunstiger hier beoordeeld wordt dan bij andere 

schrijvers en pamflettisten van die dagen. Vgl. de uitgaaf van die beroer¬ 

licke t ij den, welke wij aan den Gentschen bibliothecaris vanderhaeghen 

te danken hebben, II bl. 151 en elders. 
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doch den zijnen nergens. Ook waar de naamlijst voorkomt]) 

dergenen, die door den raad worden ingedaagd, is van hem 

geen spraak. Even weinig leest gij zijn naam op de lijst der 

voornaamste Hervormden van Gent, gelijk die gevonden wordt 

bl. 69 van het verslag van ’t Magistraet van Gent no¬ 

pens de godsdienstige beroerten aldaar, terwijl ook 

in het dagboek van cornelis en philip van campene niets te 

lezen staat wat aan overhaag denken doet. Hoogst waarschijn¬ 

lijk had hij Gent verlaten. Is hij van daar naar Rotterdam 

gevlucht? Ik doe deze vraag slechts bij gissing; inde Senten¬ 

tien en indagingen van den Hertog van alba (1735) 

vind ik onder de uit Rotterdam, Delft, Leiden geban- 

nenen en veroordeelden, bl. 115 een persoon genoemd als heb¬ 

bende „logé un Prédicant sectaire venu de G a n d.” Ik vraag, 

of overhaag is bedoeld, maar erken tevens, met geen anderen 

grond dit gevoelen te kunnen aandringen dan met het feit, dat 

hij te Rotterdam gewoond heeft. Het eerste spoor, dat wij 

weder van hem ontdekken, doet zich in Embden voor. 

De Gentsche Bibliotheek leende ons den hoogst zeldzamen 

afdruk van een cor te vermaninghe ende b e g r y p van 

eender predieatien, g h e d a e n door pieter de zuttere , 

g h e s e y t overd’h age Pieterszoon, ingheboren Poorter der 

Stadt Ghent, den XXVII Decembris t Sondaghs na 

de gheboorte christi tot Einden in de groote Kercke 

anno 1573. Ende aldoen ter selver tyt schriftelyck 

(s o o hier na v o 1 g h t) vervaet; maer nu eerst a e n 

den dach ghe bracht. Eensdeels tot opbau winghe 

ende voorderinghe van allen goetwillighen ende 

na God yv eren den menschen, opdat die zelve meer 

ende meer met eender reynder ende ghesonder 

consciëntie, in God souden mogen toenemen ende 

') T. a. p. II, bl. 196 volg. 
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voortgaan. Eensdeels om sommighe quaetmoedt- 

wi 11 igh e endePliarizeeussche gheesten den m o n t te 

stoppen in etter weldadiger waerheit. De welcke 

mensclien afgonstelyk lasteren en de veroordeelen, 

sonder eerst een rechte kennisse der saecken oft 

daer af de waerheit g h e h o o r t oft g h e 1 e s e n heb¬ 

bende. Zonder jaar of plaats van uitgaaf, 36 niet gepagineerde 

bladzijden groot. 

De leerrede heeft tot tekst Gal. IV vs. 1, 2 en belooft te 

handelen, eerst over de kindsheid, ellende, en verdorvenheid 

onzer geheele natuur; dan den weg te zullen aan wijzen, om 

van deze ellende verlost te worden en ten derde te schetsen 

de vrijheid waartoe onze eeuwige Vader wil dat wij komen 

zullen, indien wij geschikt en getrouw onzen tijd doorbrengen 

onder de leiding onzer tuchtmeesters. 

Aan stichtelijken inhoud en Evangelischen toon ontbreekt 

het in deze predicatie niet. Evenmin aan juiste beschrijving 

van de kracht der zonde. 

Waardoor is dan de prediker in de schatting der Ultra’s van 

heterodoxie verdacht geworden? Ongetwijfeld heeft aan velen 

mishaagd zijne voorstelling van het geweten, als van den door 

God verordenden tuchtmeester in en voor iederen mensch. Hij 

beweert dat ieder stellig verplicht is om, opdat hij erfgenaam 

zal worden, zijne kinderlijke gehoorzaamheid aan dezen tucht¬ 

meester te betoonen. Komen wij daarin te kort, dan sluiten 

wij ons zelven den weg af, om van kind erfgenaam te worden, 

en zal onze ontrouw in het kleine ons verstoken houden van 

over het meerder gesteld te worden. Want zijn wij niet getrouw 

in het behartigen van de getuigenissen van ons hart en onze 

consciëntie, wie zal ons toevertrouwen de eeuwige vrijmakende 

en onvergankelijke waarheid? De consciëntie is ’s menschen 

licht in de nachtelijke duisternis; aan dezen tuchtmeester moet 

men gehoorzamen, zich door de consciëntie laten onderrichten 
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en leiden tot den dag, waarop het Gode behagen zal ons de 

erfenis te schenken. Die de consciëntie minachten, lijden schip¬ 

breuk aan hun geloof, zij bereiken de hoogte niet, blijven 

kinderen en worden geene erfgenamen. 

Met een beroep op woorden van calvijn, petrus martyr, 

bucer, vooral op die des Apostels paulus bevestigt de prediker 

zijn gevoelen, dat het geweten eene gave en een licht van God 

is in de duisternis en daardoor een tuchtmeester tot Christus. 

Want de consciëntie is de wet Gods, geschreven in het hart 

der menschen; hoort hij naar die wet, dan brengt God hem 

tot de kennis der volle waarheid. 

Achter de leen ede volgt nog, zonder op den algemeenen titel 

genoemd te wezen, een cort onderwys waer door men 

na die houchste tra uwe der Consciëntie n, voorts 

tot heylicheyt en de Goddelycke gherech tic heit co- 

men mach, in vyf verscheydene hoofdpuneten b e- 

gh repen; 18 niet gepagineerde bladzijden groot. 

In de eerste plaats wordt de noodzakelijkheid der boete aan¬ 

gewezen als vrucht van de prediking der bekeering, die tot den 

mensch komt, opdat hij de veelheid zijner zonde leere ken¬ 

nen; daarna herinnerd, dat het van God gewerkte geloof den 

boetvaardigen onder het kruis geschonken wordt. Om dat ge¬ 

loof te ontvangen moet de consciëntie verontrust, de geest ver¬ 

slagen en het harte gebroken zijn. God geeft het. Herhaaldelijk 

legt de auteur deze verklaring af zonder eenig gewag te maken 

van de middelen of wegen, waarvan God zich daarbij bedient. 

Vervolgens geeft hij eene korte toelichting van den inhoud van 

Rom. VII en VIII daarbij, aldus zich uitlatende; „ van welcker 

saecken ick breeder gescreven hebbe in die wtlegginge van 

den brief tot den Romeynen”'). Practische opmerkingen 

over de waarde van het lijden om Christus* wille en het voor- 

*) Dit geschrift bleef tot heden ons geheel onbekend. 
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recht der armen van geest, wien het Evangelium gepredikt wordt, 

terwijl zij die rijk zijn in eigen schatting en het dus wanen 

niet noodig te hebben, verloren gaan, besluiten dit opstel. 

Toen overhaag deze leerrede te Embden uitsprak, bevond 

hij zich daar als vluchteling uit Vlaanderen. Op de lijst 

dergenen, die onderstand behoefden en verkregen uit de kerke- 

kas te Embden, gedurende de jarpn 1570—1575, komt zijn 

naarn voor ]) als: petrus hipofragm^s van Gendt. 

Meer bevatten de gedrukte bescheiden des Embdenschen ker- 

keraads niet aangaande overhaag. In de ongedrukte zoekt men 

niet te vergeefs naar hem, gelijk mij gebleken is door het uit¬ 

treksel, dat de belangstellende ijver mijner Embdensche ambts¬ 

broeders I)r. g. viËTOR en Dr. muller voor mij wel heeft willen 

vervaardigen. Zonderling genoeg, dat bij liet vermelden van de 

te Embden plaats gehad hebbende geschillen door of van wege 

overhaag ontstaan — die in deze stukken altijd hyperphragmus 

heet — niet duidelijk wordt gezegd, waarvan hij eigenlijk te 

beschuldigen viel. 

In de notulen van October 1573 wordt van hem gesproken 

als van een, die ergernis gegeven heeft en dergelijke klachten 

worden telkens herhaald. Na het houden der ons bekende leer¬ 

rede wordt die klacht scherper geuit, vooral door den Waalschen 

predikant van Embden, johannes polyander, den vader van 

den Leidschen hoogleeraar, die zijne gemeente op den predik¬ 

stoel tegen de dwaalleer van hyperphragmus gewaarschuwd en 

van dezen stap aan de Zuster-gemeente kennis gegeven had. 

Doch die stap van polyander vond geene algemeene goedkeu¬ 

ring, hoewel men het raadzaam geoordeeld had, voor eenigen 

tijd aan den beschuldigde de deelneming van het avondmaal 

te ontzeggen. 

In het laatst van Januari 1574 werden uit naam van over- 

’) Werken der Marnix-Vereeniging, serie I, deel II, (1876) bl. 73. 
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haag aan de gemeente 5 artikelen overgelegd, waarin deze 

de punten van verschil had geformuleerd. Hun inhoud wordt 

ons helaas niet medegedeeld! Spoedig ontaardde het verschil in 

eene persoonlijke vete tusschen polyander en hyperphragmus, 

die aan de kerkeraden van beide gemeenten veel moeite ver¬ 

oorzaakte, vooral daar hyperphragmus wel 40 artikelen tegen 

de rechtzinnigheid van polyander ter tafel bracht. Uiterst wei¬ 

nig bijzonderheden deelen die acten mede; alleen wekt het 

onze aandacht, dat de beschuldigde betuigt, geene heterodoxe 

gevoelens te koesteren en de belofte aflegt van den omgang te 

mijden met „alle suspecte personen”. Onder deze worden be¬ 

paaldelijk andersdenkenden bedoeld. Zijne vrijzinnigheid jegens 

hen kon men niet verdragen. Was het wonder, dat er een he¬ 

vige storm opstak, toen hij in Maart 1574 niet slechts de gods¬ 

dienstoefening der Doopsgezinden bijwoonde, maar zelfs, toen 

de voorganger hendrik nuldemakers door ongesteldheid verhin¬ 

derd werd zijne predicatie te eindigen, die taak voor dezen 

opvatte en volbracht. Wordt hem dit als een schold aange¬ 

wreven, hij verklaart niet te weten, wat verkeerds daarin ge¬ 

legen is, doch is later bereid, de belofte af te leggen, om den 

omgang met de Doopsgezinden natelaten. Ik moet echter 

doen opmerken, dat toen reeds in den kerkeraad van zijne de¬ 

missie sprake was, en de vrees daarvoor wel invloed op zijne 

handelbaarheid zal gehad hebben. Hoe het zij, kort daarna, in 

den loop van Mei 1574 verliet hij Embden en vertrok naar 

Rotterdam. Daar begeerde hij in den dienst der gemeente 

aangesteld te worden: doch zijn verlangen stuitte op groote 

moeielijkheden; tappin, die toen te Delft zich bevond, schreef 

over hem eenen latijnschen brief aan den kerkeraad van Rot¬ 

terdam ]); de kerkeraad van Rotterdam eenen uitvoerigen 

in de moedertaal aan dien van Embden. 

l) Werken der Maruix-Yereeniging, serie III, deel II, (1877) 

bl. 12 dg. 
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De regeering van Rotterdam wenschte dat overhaag tot 

vaste leeraar benoemd, of hem althans een predikbeurt toege¬ 

staan werd. De kerkeraad vroeg het oordeel van taffin, die als 

in Belgie dienst gedaan hebbende, hoogst waarschijnlijk den 

ambtsbroeder persoonlijk gekend had. Deze is echter niet van 

het gevoelen der regeering, maar geeft den raad, om liever 

met het bezetten van de ledige plaats te wachten tot men be¬ 

treffende den persoon in quaestie bepaalde inlichtingen verkre¬ 

gen hebbe. Luiden die berichten gunstig, dan „vos rogo per 

jesum CHRiSTüM —• ne diutius, si fidelem, in doctrina purum, 

pium denique utilem fore ecclesiae Ministrum hypeuphragmum 

judicaveritis, opera ejus civitas illa non sine detrimento de- 

stituatur; sin contra judieetis, ne suspensis turbisque exagitata 

periculosissimis tandem omnium Dei contemptorum ludibrio 

ingenti piorum dolore prostituatur”. 

Wat er eigenlijk op overhaag te zeggen viel, vernemen wij 

vrij duidelijk uit den anderen brief, geteekend door den kerke¬ 

raad, aan welks hoofd de predikant aegidius johannes frisius, 

als eenig dienstdoend predikant in Rotterdam staat. In dezen 

brief wordt overhaag beschuldigd van gedurende den tijd, 

dien hij in Rotterdam doorgebracht heeft, vriendschappelijk 

verkeer te. hebben onderhouden niet „met den Dienaers ofte 

lidmaeten der Kercken, rnaer met dopers, swevende geesten, 

libertinen, etc.” Deze zijne vrienden hebben alle moeite aan¬ 

gewend, om hem in den dienst der kerk aangesteld te krijgen : 

doch deze poging bleef zonder gevolg, zoolang beide predikanten 

in leven en dienst waren; want al had de gemeente zeer goed 

een derden predikant kunnen gebruiken, viel echter daaraan 

niet te denken, dewijl de middelen voor zijn onderhoud ont¬ 

braken. Nu zijn echter bij] den dood des eenen dienaars met 

kracht de pogingen vernieuwd, om overhaag de vacante plaats 

te doen bezetten. Bij de regeering vond dit plan in zoover 

goedkeuring, dat aegidius voor haar ontboden werd, om daar te 
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vernemen, dat het haar stellig besluit is, ovekhaag te laten 

optreden. 

„Waer op onse broeder ende Dienaer geantwoert heeft, soe 

dat myns heeren wille is, soe sal ick oock verclaren wat 

ick doen moet, naemelick opentlick voer Godt, de gemeente 

ende burgherie protesteren ende clachtig vallen an synder 

Exellentie, waer doer de saeke tot des anderen dages worde 

opgeschort. Hier en tuschen is onse Dienaer met twee van de 

ouderlingen tot hyperphragmum gegaen, ende hebben hem ge- 

fraget, ofte sulke versueck als nu verhaelt is, oock met syn 

weten ende wille geschiet was; hy antwoerde: niemant hadder 

hem affgesproken, waer an wj^ grotelick twifelen, ende verder 

gefraget synde, -ofte die magistraet an hem versochte dat hy 

prediken soude, heeft petrus geantwort, hy was ons niet schul- 

dich daer rekenschap aff te geven, ende alst quam soe soude 

hy doen alsoe hyt verstonde recht te wesen, ende begon qua- 

lick te spreken etc. 

„Ende des anderen dage is onse broeder ende Dienaer voers. 

wederom boven voer myn heeren ontboden ende sommige wt 

den consistorie syn medegegaen ende hebben opt stadthuys ge- 

fonden petrum hyperphragmum met dat andere voorgenoemde 

geselschap, dese alle syn met petro voors. ende ons by myn 

heeren in de raedtcamer gecomen ende nae dat onse Dienaer 

myn heeren by geschrifte overleverde den 12. 13. ende 17 ar¬ 

tikel onses Synode, tot Dordrecht gehouden, sprekende van 

de opneminge, attestatiën ende verkiesinge der Dienaren, heeft 

hy cortelick besloten, dat petrus niet soude moegen prediken 

voor dese tyt, sonder dese arliculen alle drie te breken, daerom 

hy met syne medebroeders tot syn prediken niet conde bewil¬ 

ligen. Wanneer nu petrus hyperphragmus sulcx gehoert heeft, 

dat die kerckordinge hem tegen geworpen werden, soe heeft 

hy voor myn heeren in aller tegenwoordicheyt beghinnen te 

fulmineren, en den Dienaer te calumnieren, ja alsoe te lasteren, 
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dat wy syn furie ende verkeertheyt niet wel met woorden 

connen overschryven. Hier en tusschen heeft hy oock verthoent 

voor myn heeren syn attestatie, die hy medebracht van Emb- 

den, niet van den consistorie, maer van Domino bernardo 

ende noch een ander minister, die doemaels corts tot Embden 

gecomen was, die wclcke attestatie, hoewel sy hem niet vorder 

als een litmaet der kercken recommandeerde ende genoechsaem 

te verstaen gaflf van den onrust die tot Embden was onstaen 

doer een predicatie die hy gedaen hadde, soe heeft hy nochtans 

myn heeren daermede soecken te verblinden, ende hem als een 

predicant opwerpen, (wat soude hy dan gedaen hebben soe hy 

als een praedicant van enige kercke ofte consistorie was bekent 

geweest?) daer hy nu alrede met synen anhanck myn heeren 

daertoe genoechsaem geporret ende verweet heeft, dat sy schy- 

nen den consistorie ende ghemeinte willen beroeven van de 

electie der Dienaren.” De kerkeraad van Embden geve een 

deugdelijk en volkomen eerlijk getuigenis betreffende overhaag, 

opdat de broeders in Rotterdam weten mogen, welke ge¬ 

dragslijn zij jegens dezen persoon hebben te volgen. 

Tot eene werkelijke aanstelling is het te Rotterdam niet 

gekomen. Althans is ons van eenig dienstwerk aldaar door hem 

verricht niets bekend. 

Wanneer hij naar Gent is weergekeerd, kunnen wij niet 

bepalen; zeker is liet, dat hij daar in 1581 zich bevonden heeft. 

Missen wij overhaag’s bovenvermelde uitlegging van den 

brief aan de Romeinen, evenzeer kennen wij alleen naar 

den titel een ander zijner pennevruchten: van christo den 

Heere, den sone des menschen, enz. Hij zelf geeft al¬ 

dus den titel op in het eenige geschrift, dat ons nog te be¬ 

handelen overig bleef, namelijk een saechtmoedige tsa- 

mensprekinge van cephas ende arnobius , waer in 

sy manierlyck ernstelyck ende grondelyck dis¬ 

put i e r e n ende handelen, o ft men die godloose, on- 
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geloovige, lasteraars oft ketters (so men se noemt) 

met wreeden naroepen, seheltwoorden, grusamen 

vervlouckingen, pion der in gen ende roovinghen be¬ 

hoort met den selven te handelen. Al hem strec- 

kende om een Christelyc verdrach ende vrede tus- 

schen alle party en ende religiën (so vele alst mo¬ 

gelijk is) te onderhouden, opdat alle stranghe ende 

wreede tyrannie eens soude mogen geheel tot niet 

gebracht werden. Door den auteur selve ut den La- 

tyne in nederduytsch gh es telt. Waer in dat rechte 

ende natuerlyc ampt ende officie der overheyt c o r- 

telyc verhaelt wordt. 

Het werkje beslaat 198 bladzijden die niet gepagineerd zijn *). 

Volgens het op den titel medegedeelde, moeten wij ook den 

Latijnschen tekst van dezen dialogus onder de tot heden niet 

weergevondene werken van overhaag rangschikken. Hoewel dit 

werkje van alle die in onze handen kwamen, het uitvoerigst 

is, zullen wij het slechts kort bespreken. De inbond is herha¬ 

ling en uitwerking der denkbeelden over de verdraagzaamheid, 

gelijk de schrijver ze reeds vroeger geuit had. Dezelfde tegen¬ 

werpingen, soms in denzelfden vorm geuit, worden op dezelfde 

wijze, vaak ook met dezelfde woorden, wederlegd. Doch de 

laatste bladzijden van het boekje verdienen evenzeer als de 

eerste eenige aandacht. Eerstgenoemde werden besteed aan een 

reeks van aanhalingen uit kerkvaders en godgeleerden, ten be- 

tooge, dat overhaag’s voorstelling nieuw noch vreemd is. Onder 

deze vindt men ook eenige gezegden van calvyn, zooals hij, 

„ eerstmaek’, evenals van beza, die ook „somwylen seer rede- 

lyck” over deze zaak geoordeeld heeft. Des schrijvers verdraag- 

’) Straks zal blijken, waarom ik mij niet vereenig met de opgaaf der B i- 

bliog. Gantoise V, dat dit werkje door g. manilius te Gent zou ge¬ 

drukt zijn. Ik waag het in dezen van dien vertrouwbaren gids te verschillen. 
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zaamheid omvat alle partijen; geene sluit hij uit: zijn boek is 

een pleidooi ten behoeve van allen, die vervolgd worden of 

zullen worden, maar waarvan hij niemand noemt, zich streng 

onthoudende van het bezigen van elke benaming, waardoor het 

algemeene van zijn betoog het karakter van een bepaald pleit¬ 

geding zou kunnen erlangen. 

Merkwaardig is vooral de inhoud der eerste bladzijden, be¬ 

vattende de opdracht van het werkje aan Prins willem I. Die 

opdracht doet ons woorden van warme ingenomenheid verne¬ 

men: „O man, die daer rycke zyt aen wysheyt des gemoeds, 

God geve u doen een voorspoedigen voortganck. God geve u 

genade dat ghy in deze eere ende standvasticheit meer ende 

meer rnoghet toenemen ende volstandich blyvet.” Ook wordt 

ons hier eene bijzonderheid uit overhaag’s leven medegedeeld, 

die ons van elders geheel onbekend is, namelijk, dat hij „ wei- 

nich min dan dertich jaren, uit oorzaken der Religie” zijn 

Vaderland ontweken is. Nadere aanwijzing ontbreekt: van wan¬ 

neer wij dat jarental moeten rekenen, wordt ons niet gezegd. 

Waarschijnlijk heeft hij de jaren bijeen geteld, die hij, nu en 

dan het Vaderland ontwijkende, in den vreemde gesleten heeft. 

De tsamenspraeck is geteekend 17 Juny anno 1581. 

Binnen Gendt p. a. h. g.; de opdracht: tot Gendt den 

neghensten van Meye anno MDLXXXI. U Doorluch¬ 

tiger Excellentie gans gonstigher toeghedaen 

P. A. H. G. 

Al moest ik hier mijne mededeelingen betreffende overhaag 

of hyperphragmus een einde doen nemen, ik zou toch meenen 

iets te hebben gedaan om eenigszins het duister te verdrijven, 

dat 's mans gestalte tot heden omgaf. 

Doch daar is nog een andere bron, om den Gentschen leeraar 

nader te leeren kennen. Meer dan eens komt zijn naam voor 

in de Brieven van den welbekenden agge van albada, den 

Staatsman en Evangeliebelijder, den aanhanger van schwenckfeld. 
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Slaan wij de door Dr. friedlünder in 1874 te Leeuwarden 

uitgegevene Briefe des aggaeus de albada u. s. w. op, hier 

en daar den inhoud voor ons doel overnemende. 

Onze Gentsche leeraar maakt in de briefwisseling van albada 

een goed figuur, zoowel door hetgeen tot hem als door hetgeen 

over hem daarin geschreven staat. Om met het laatste aan te 

vangen: de briefwisseling brengt ons met vele personen in 

kennis, wier vriendschap hem ter aanbeveling strekt. 

Uit Keulen werd hem den 9eu April 15S1 een brief gezon¬ 

den, welks laatste regels deze woorden bevatten: bene vale, 

vir amantissinie; domino borlutio et utrique utenhovio omnem 

a me salutem et reverentiam , (Briefe, S. 68). Wat den 

door albada genoemden borluut betreft, behoeven wij niet in 

het onzekere te verkeeren, daar eene betrouwbare hand den 

voornaam heeft aangeteekend : gilles. Gilles borluut was een 

der uitstekendste leden der welbekende familie van dien naam. 

Tegenstander van geweld, onverschillig onder welken vorm het 

de heerschappij trachtte te erlangen, weerde hij zich even moe¬ 

dig tegen de uitspattingen van het monarchaal als van een 

democratiesch bewind, en verdedigde de vrijheden en rechten 

van provincie en stad met alle hem ten dienste staande mid¬ 

delen tegen hembyze. Borluut was sterk tegenstander van het 

Calvinisme, dat met demagogie hand aan hand ging. Een mensch 

als dathenus kon geen man naar zijn hart wezen. Hij zelf 

schijnt niet van de Roomsche kerk zich afgezonderd te heb¬ 

ben of als aanhanger der Hervorming bekend te zijn ge¬ 

weest, althans zijn naain staat als zoodanig niet vermeld. 

Maar hij behoorde tot die talrijke klasse van zonen der 16e 

eeuw, die al gingen zij niet over tot de rijen der Hervormden, 

een open oog hadden voor het goede dat van de hervorming 

uitging. Reeds als student te Padua ontging hij ter nauwer- 

nood de vervolging der inquisitie, wier argwaan door zijne en 

zijns broeders bekend gewordene vrijzinnigheid was opgewekt; 
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als man hebbe hij zich meer omzichtigheid aangewend, vreemd 

van den geest der Reformatie is hij zeker niet geweest. 

Zijne vriendschap met overhaag is ons daarvan een bewijs. 

Dien hebben wij uit zijne schriften leeren kennen als hoogst 

afkeerig van drijven en dwingen, dus van de richting, welke 

in Gent al te veel invloed heeft gehad; hij en borluut mogen 

in maatschappelijken rang ver van elkander gestaan hebben, 

eenheid in het hoogere en ware dempte den afstand en verbond 

hen in gelijkheid van richting J). 

De gebroeders karel en jan utenhove waren algemeen be¬ 

kend als voorstanders der Hervorming en der beschaving in het 

algemeen. Om des geloofs wille hebben ook zij zware offers 

gebracht. In beiden leefde een deel van den geest des meest be¬ 

kenden jan utenhove, den geëerden auteur der Simplex et fide- 

lis narratio de instituta et demum dissipata Bel- 

garum aliorumque peregrinorum in Ang 1 ia eccle¬ 

sia, den geroemden dichter der Psalmberijming. Bij diens dood 

in 1566 ontbrak het niet in zijn geslacht aan mannen, die zijn 

voorbeeld volgden en wier namen buiten de grenzen der kerk 

van Gent zijn bekend geworden, gelijk de tot hen gerichte 

groete van albada overtuigend bewijst * 2). 

Voor de overeenstemming, welke er ten aanzien van gods¬ 

dienstige onderwerpen tusschen de utenhove’s en overhaag 

bestond, getuigt nog een brief door albada uit Spiers in Mei 

1583 verzonden „ad carolum utenhovium , consulem Ganda- 

vensem” (Briefe S. 139 vg.). Daarin toch spreekt albada 

tot beiden, tot den broeder en den voorganger der gemeente. 

Beiden wenden zich tot albada, om hem deelgenoot te maken 

') Vgl. over gilles borluut, Biographie nationale de Belgique, 

II, pag. 719 ss. 

2) Vgl. over beiden blommaert’s de nederduitsche schrijvers van 

Gent, bl. 101 volg. 
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van de zorg, welke de toestand der Gentsche gemeente bij hen 

opwekt en beiden worden door hem op hoogst waardige wijze 

gesterkt en tot volharden in het goede aangespoord. 

In een brief van kakel utenhove van 26 Maart 1581 vinden 

wij uitdrukkelijk melding gemaakt van petrus hyperphragmus, 

en van een brief door hem aan albada gezonden ter begelei¬ 

ding van een werkje „ cui titulus: Brevis Apologia” Ik weet 

van dit geschrift niets; maar uit de archieven der stad Gent 

heb ik door de goedheid van den heer paul predericq, leeraar 

aan het Koninklijk athenaeum aldaar, inlichtingen ontvangen, 

die mij tot de volgende mededeelingen in staat stellen. De 

straks genoemde brevis apologia is hoogst waarschijnlijk in 

handschrift aan albada toegezonden. Uit de Keure-resolu- 

tien (1576—1584) blijkt, dat den kerkeraad gecommuniceerd 

was zeker sermoen, dat „ pieter doverhaghe tot cornelis de re- 

kenaere, prenter, ghelevert hadde om te drueken”. Tegen dien 

voorgenomen druk verzetten zich de andere predikanten van 

Gent, met name kimedoncius, bollius en regius. De Schepe¬ 

nen van Gent roepen beide partijen voor hunne vergadering; 

overhaag verschijnt, vergezeld door zijne vrienden jan en jac- 

ques utenhove. De lange redetwist levert geen gewenscht resul¬ 

taat; de predikanten spreken daarop den wenscli uit, dat Sche¬ 

penen willen zorgen, „datter onder haer lieder districte nyet 

gedruckt werde tot nadeele van de ghereformeerde religie, 

daerdoor de onwetende menschen van der suuvere Leere der 

waerheyt mochten afghetrocken ende verleyt worden”. Het be¬ 

doeld werkje, naar ik meen de brevis apologia, is dus 

een ander geweest, dan dat bij manilius gedrukt is en waarvan 

wij gesproken hebben. Intusschen blijkt uit de archiven der 

stad, dat in den loop van het najaar van 1581 een nieuwe 

aanklacht tegen overhaag werd ingebracht, als zoude hij „eeni- 

ghe articlen contrarieerende de salighmaeckende Leere bynnen 

deser stede” verkondigd hebben, „in sekeren ghedruckten 

8 
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lionck bynnen Antwerpen, ghecomponeert ende versamelt by 

den selven d’overiiaghe, volghens syne propre kennisse voor 

Scepenen en dekenen ghedaen”. Uit hetgeen in de acte volgt, 

„welcken bouck hy volgens’t exemplaar by hem ghepresenteert 

an syne Excellentie in Meye lestleden hy verclaerde ghereet te 

wesen te sustineeren jeghens elcken die’t begheerde”, bemer¬ 

ken wij, dat hier sprake is over de ons bekende sacht- 

moedige samensprekinghe, wier opdracht aan den Prins 

werkelijk de dagteekening van Mei 1581 draagt, en tevens, dat 

de druk er van te Antwerpen heeft plaats gehad. Het werkje 

mishaagde zoozeer als strijdende met de zuivere leer, dat aan 

overhaag, die „sonder het ampt van Minister of scolaster be¬ 

dient te hebben” toch „ tot noch gheprofyteert hadde van jaer- 

licxe gaigen of stipendia ende huyshuer ten laste deser stadt” 

alle voordeelen werden ontzegd en zelfs aan zynen zoon, een 

der 12 alumni in het protestanten Gymnasium door de sche¬ 

penen gesticht van het klooster der predikheeren, gevestigd te 

Gent in de straat Onderbergen, de jaarlijksche gift van 

zes ponden of 100 gulden voortaan niet meer uitgekeerd werd. 

De acten wijzen met geen enkel woord de punten aan, welke 

overhaag’s onrechtzinnigheid verraden. Doch uit het schrijven 

van albada aan utenhove, hoewel reeds van Maart 1581, kun¬ 

nen wij den aard der bezwaren, door welke overhaag bedreigd 

werd, leeren kennen. De strijd was zonder twijfel de strijd te¬ 

gen de heerschappij van het dogmatisme; daarvan was overhaag 

afkeerig; de theologus pectoralis stond tegenover den theologus 

dogmaticus. Dat veroorzaakte twist; nee potest sane aliter eve- 

nire, zegt albada, ubi judicium nostrum magis ex verbis Scrip- 

turae quam ex revelatione Spiritus sancti informatum est, ubi 

magis, inquam, lux hu mana, quam lux divina viget. Sunt 

ministri Scripturae, sunt Spiritus sancti, sed inter illos magnum 

quoque discrimen est, an ex semet ipso, an ex Spiritu sancto 

interpretationem scripturae habeant. Qui ex semet ipsis habent. 
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quo plus ingenio valent, eo subtilius ex Scriptura disputant, et 

in quamcunque partem sese dederint, non desunt sibi verba, 

quibus sententiam partis suae tueantur. Hi au tem non possunt 

melius cognosci, quam si contentiosi, iracundi, arrogantes et 

elati existant. Alii vero cum suam ignorantiain et miseriam 

per Spiritum chbisti cognitarn habeant, nee quiequam inagni 

faeiant, quo ab ipso non proficiscatur, sive illi doctores, sive 

discipuli, sive eruditi, sive idiotae sint, erga onmes se modes- 

tos, mites, timidos et parum de se ipsis sentientes exhibent. Atque 

ita etiam revera in animis suis affecti simt. Gelukkig bleef ons 

een brief bewaard, dien albada d. 9 April 1581 uit Keulen 

aan petrus hyperphragmus heeft toegezonden. Dat schrijven 

vangt aan met een klacht over den kerkelijken en politieken 

toestand van Gent. Het lijdt bij mij geen twijfel, of overhaag 

heeft aan zijn vriend berichten medegedeeld betreffende de pre¬ 

diking en de geschriften van zijnen ambtgenoot xicaise van der 

schuere, die als ultra Calvinist groote beweging in de gemeente 

veroorzaakte; gelijk zijn meest bekend opstel Korte Insti¬ 

tutie (dat ik echter alleen naar de inlichtingen van w. te water 

ken ])) later, zelfs in het begin der 17e eeuw, vele pennen in 

beweging bracht. Het op den voorgrond plaatsen van een dogma, 

vooral dat der praedestinatie, moest aan albada even sterk mis¬ 

hagen als aan overhaag. Indien ik laatstgenoemden op dit punt 

voor een geestverwant van albada verklaar, volgt daaruit in 

geenen deele, dat overhaag volbloed Schwenckfeldiaan zal ge¬ 

weest zijn. De mogelijkheid laat zich denken, dat overhaag 

geen vrede had met de Christologische, dus dogmatische, mee- 

ningen van schwenckfeld en deze gelaten heeft voor hetgeen 

ze zijn. Albada schijnt er ook niet veel werk van gemaakt te 

hebben, om voor die eigenaardige opvattingen van schwenck- 

') Historie der Hervormde Kerke te Gent, enz. bl. 184 vlg. 
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feld hier te lande aanhangers te winnen. Vrijer en ruimer is 

de blik van albada : naar het voorbeeld van schwenckff/ld zij 

men Christen, onderwezen door den geest, die van boven komt. 

Evenals overhaag ergert hij zich aan bedienaren des woords, 

die in de letter alle heil schenen te vinden. Het levende woord 

Gods, van het uitwendige woord onafhankelijk, is het leven 

gevende. Dat bedachten de predikanten van Gent niet; hun 

werk schildert albada, naar overhaag’s inlichtingen, op deze 

wijze: „Qui paedagogi in litera esse debebant, ad superstitionem 

errorum et peccatorum agnitionem hi statirn se pro Apostolis 

ciiRisTi et pro delegatis dispensatoribus mysteriorum Dei vendi- 

tarunt. Pro litera gratiam, pro poenitentia verbalem peccatorum 

absolutionem, pro ostensione internae doctrinae, quamacHRiSTO 

in spiritu sancto expectare debebant, nudam verbi praedicatio- 

nem, pro interna ablutione, cibatione et potatione, externas ce- 

remonias et sacramenta, pro vera et essentiali justitia imputa- 

tivam, pro operibus fidei opera legis, denique pro regeneratione 

umbratilem quandam externi hominis emendationem multi ex 

iis commendarunt et introduxerunt. In summa ad ordinem et 

cursum verbi Dei pauci respexerunt, plerique proprio suo officio, 

quod vel zelo quodam assumpserant, vel ipsis a Deo aliquo 

modo injunctum erat, derelicto, officium christi et dispensatio- 

nem spiritus christi subire voluerunt, cum nihil aliud facere 

debuissent quam idolomanias, humanas constitutiones et peccata 

indicare, per literam ad christum viam monstrare, verum literae 

intellectum remissionem peccatorum, vivificae fidei et justitiae 

acquisitionem a christo solo petendam et obtinendam docere. 

A caeteris, quae ad dispensationem mysteriorum Dei et efficaceni 

apostolici muneris potestatem pertinent tamdiu abstinere, donec 

et ipsi majori virtute ex alto induti vel ulteriori mandato in- 

structi et populus per poenitentiam veramque fidem ad mys- 

teria Dei percipienda praeparatus et idoneus redditus fuisset. 

Et sane in initio hujus visitationis Dei non alia mens, non 
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alius intellectus, nee alia voluntas eorum tuit, qui primi nobis fa- 

cem ad istam paedagogiam praetulerunt, quod ex scriptis quae 

turn ab ipsis edita sunt, facile demonstrari potest. Sed snccedente 

securitate, ambitioue et contentione, extra lirnites vocationis 

suae quidam processerunt, asserentes sibi illud nmnus, cui nee 

ipsi idonei erant administrando, nee auditores iis, quae ad illud 

pertinerent suscipiendis pares; ita accidit ut vivum et aeternum 

evangelium eorumdem opera, quorum eeremoniale pontificium 

patefieri et distrui coeperat, mortuum et temporale, literale sci- 

licet et elementare factum sit, subtilius quidern priore illo pon- 

tificio evangelio, sed quod aeque luce et virtute Spiritus Sancti 

destituatur, imo ex quo paulatim periculosiores errores, et ma- 

jora coram Deo vitia exoriantur. 

Nihilominus ex gratia Dei multos Dominus conservat et de 

novo excitat, qui primorum reformatorum vestigiis insistentes, 

ministeriique sui memores intra ejusdem lirnites consistant, 

populo fideliter majorum nostrorurn superstitiones detegant, 

vitia per legem et literam evangelii notent remedium in christo 

explicent, ad poenitentiam, fidem in ipsum, ad regenerationem 

ejusque efficaciam viam monstrent. 

Ik achtte de overname dezer regelen noodig, dewijl wij daaruit 

duidelijk de meening van albada en overhaag verstaan. Zooals 

het nu met de gemeente des Heeren geschapen stond, bleek zij 

eene nieuwe hervorming noodig te hebben: voor de heerschappij 

der letter moest die des geestes in de plaats treden. De vorm 

en inrichting der gemeenschappelijke godsdienstoefening moest 

gewijzigd worden; cum nemo omni prorsus publico exercitio 

destitui debeat aut velit, ut pro iis templum aperiatur, in quo 

nihil quairi lectiones fierent veteris et novi testamenti, dispo- 

sitis per dies convenientibus libris vel capitibus. In locis diffi- 

cilioribus, absoluta lectione, inter certos ad hoe ordinatos iniretur 

modesta quaedam collatio, adhiberentur preces, lectiones vel can- 

tiones psalmorum; nihil putarem utilius vel ad emendationem vi- 
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tae vel ad concordiam fieri posse, nee per eum cultum in ullain 

offensionem Dei incurreremus, vel aliquid nobis assmneremus, 

quod non a quovis homine ipse Deus requirit, vel cujus voca- 

tione non per se id incumbat. 

De gedrukte en ongedrukte briefwisseling van albada bevat 

verder niets betreffende overhaag. Hoe gaarne zouden wij den 

inhoud der letteren kennen, die zij gewisseld hebben gedurende 

de laatste maanden van 1581, welk jaar niet eindigde zonder 

overhaag achter te laten beroofd van alle stoffelijke voordeelen, 

welke hij voor zich en zijn gezin genoten had. Zijne geschie¬ 

denis hult zich verder in het duister. Kort na 1584 zal hij 

predikant te Serooskerke geweest zijn, naar de vroeger 

overgenomene mededeeling van te water. Hoe lang hij daar in 

die bediening werkzaam bleef, valt niet met zekerheid te be¬ 

palen; tien jaar later ontmoeten wij hem elders. Volgens soer- 

man's Kerkelijk register, bl. 56, werd in 1594 „petrus de 

sitter (hyperphragtnus) over de hagen”, predikant te H o o g- 

made, doch reeds in 1595 geweerd. Eenigszins kunnen wij uit 

de acten dier dagen het toen gebeurde toelichten. De Brussel- 

sche Bibliotheek bevat onder hare handschriften stukken be¬ 

treffende Zuid-Hollandsche Synoden *); daaruit heeft de groote, 

mij bij herhaling geblekene dienstvaardigheid van den heer 

Paul FREDERiCQ betreffende onzen petrus het meldingswaardige 

voor mij overgenomen. 

Gedurende eene gedwongene vacature te Hoogmade, na 

het afdanken van den predikant prans willemsen, had petrus 

hyperphraginus, gelijk hij genoemd wordt, zich daar in den dienst 

gedrongen toch niet zonder goedkeuring en aanmoediging van 

den heer van Poelgeest, waarschijnlijk ook heer van Hoog¬ 

made. Meer dan een predikant bracht bezwaren in tegen de 

l) Ygl. Janssen, de Kerkh. in Vlaanderen, I, bl. 11. 
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dienstverrichtingen van overhaag, en eischte dat hij, zonder ge¬ 

tuigenis of attestatie van eenige gemeente overgekomen, be¬ 

hoorlijk voor de classe zoude geëxamineerd worden, opdat zijne 

bekwaamheid blijken mocht. Verschil van gevoelen, voor welke 

classe dit gebeuren moest, gaf tot nieuwe moeielijkheden aan¬ 

leiding, daar het niet uitgemaakt scheen, tot welke classe 

Hoog made gerekend moest worden, tot de Leidsche of de 

Laagrijnsche. De deputaten der Synode vonden goed, om met 

overhaag in persoonlijk overleg te treden. Tot deze behoorde 

libertus ERAXiNus, predikant te ’s Hage, die weleer de gemeente 

van Antwerpen bediend had en dus hoogst waarschijnlijk 

persoonlijk met hyperphragmus bekend was. Doch de samen¬ 

komst voerde niet tot de begeerde uitkomst; want de aange¬ 

klaagde bleek ongezind te zijn om examen af te leggen, een 

brief van den heer van Poelgeest oveileggende, in welken 

deze zijn gezag tegen de Synode handhaafde. Alleen deelde hij 

mede „sekere cort geschrifft in Latyn, by maniere van Con¬ 

fessie syns geloofs”. Het schijnt, dat de wereldlijke autoriteit 

hem op den duur in zijn ambt niet heeft kunnen staande hou¬ 

den, daar hij, gelijk wij vernamen, in 1595 geweerd werd. In¬ 

dien deze predikant van Hoog made werkelijk de ons bekend 

geworden leeraar van Gent was, waaraan wel niet te twijfelen 

valt, moet hij toen reeds tamelijk bejaard zijn geweest. Waar 

hij zijn graf gevonden heeft, weten wij niet. Deze onbekend¬ 

heid met het einde zijns levens doet ons leed, dewijl dat leven 

onze belangstelling in hooge mate heeft opgewekt. 

Schetsen wij zoo mogelijk de omtrekken van zijn beeld, naar 

de gegevens, waarover wij beschikken kunnen. De Gentsche 

leeraar staat voor ons als een godgeleerde, wien het Christen¬ 

dom niet is een samenstel van dogmatische leerstellingen; in 

tijden als 1563 verkondigt hij de waarheid, dat Christendom is 

leven, leven met Christus; dat geestelijke gemeenschap met 

dezen het een en het alles is in den godsdienst; dat nieuwigheid 
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des levens niet is eene zijde, of de practische zijde des Christen- 

doms: neen het Christendom geheel en ten volle. Met deze ziens¬ 

wijze hing hoogst waarschijnlijk zijne welwillende houding je¬ 

gens andersdenkenden, met name jegens de Doopsgezinden, samen. 

Een Hervormd predikant in de 16e eeuw als hoorder aan te 

treffen bij de godsdienstoefening der Doopsgezinden, was voor¬ 

zeker iets zeldzaams; daar hem te zien optreden, om het werk 

van den voorganger te volbrengen, dat is zoo iets buitenge¬ 

woons, als ik in de geschiedenis dier dagen geen voorbeeld ken, 

daarop in de verte gelijkende. 

Het Christendom geen leerstelsel, maar leven; zoo luidde 

zijne leus. Mij trekt de man van zulk een zienswijze uitgaande 

en die aanprijzende, ten sterkste aan; zijn oog is alleen op den 

persoon van jezus Christus gericht; voor hem is het leerstelsel 

niets meer dan de formule, waarin onder den indruk en naai¬ 

de behoeften des tijds het denkend verstand de uitspraken van 

het geloovend hart mededeelt. De christelijke dogmatiek alzoo 

geen vast gesloten geheel, geene afgedane zaak; die der H. 

Schrift normatief wegens de in haar uitgewerkte kern der 

christelijke waarheid. Indien paulus aan latere eeuwen het 

Evangelie verkondigd had, hij zou andere formules en denkvor¬ 

men gebezigd, maar met gelijke kracht als weleer de waarheid 

gepredikt hebben, dat de zuiverste vorm van godsdienstig leven is, 

Christus te hebben in ons, des Heeren eigendom geworden te 

zijn. Wat den inbond van Gods openbaring betreft, zijn de apo¬ 

stelen eenstemmig, hoe verschillende van elkander, wat den vorm 

hunner prediking aangaat. Zóó moet overhaag geredeneerd hebben. 

Ik meen volle vrijheid te hebben, om overhaag te begroeten 

niet slechts als leeraar der Hervormde Kerk, maar, wat bij mij 

hooger staat aangeschreven, als dienaar van de ware Christen¬ 

gemeente, de wezenlijke burgers van het eeuwig rijk van God. 

Tegenover het dogmatisme zijner dagen worde zijn werk ge¬ 

waardeerd als een grootsche poging tot lichtverspreiding ; hij 
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ijverde voor de eenheid, het verschil slechts achtende een ver¬ 

schijnsel van voorbijgaanden aard. 

Is het noodig overhaag te verdedigen tegen de beschuldigin¬ 

gen jegens hem te Rotterdam ingebracht en door een man 

als taffin gewichtig genoeg gekeurd, om daarvan te maken 

een punt van opzettelijk onderzoek. Verre van mij kwaad te 

spreken over den ernst, waarmede taffin en aegidius frtsius 

de zaak van overhaag’s aanstelling in Rotterdam ter hand 

namen: doch wij weten hoe taffin en anderen in die eeuw 

gezind waren jegens Anabaptisten en allen die geen anathema 

tegen dezen uitbrachten. De scherpte der polemiek tegen anders¬ 

denkenden moest enkelen mishagen; onder dezen vraag ik eene 

plaats voor overhaag. Zoo ik hem mij voorstel, verontwaardigd 

over den toon en de spraak der redetwistenden, dan wijs ik 

den grond aan, waarop mijne achting jegens hem berust, die 

den moed bezat, om een man des vredes en der waardeering 

van anderen te zijn in het midden van gewapenden, aanval¬ 

lenden en fel verbitterden. 

Wij weten dat onder den scheldnaam „ zwevende geesten en 

libertynen” zij soms werden aangeduid, die een hart hadden 

vol liefde voor den Heer, maar weinig hart voor de dogmatiek, 

gelijk deze in zijn naam werd voorgedragen. Zullen wij dat 

alles niet in aanmerking nemen en wat afdingen op het on¬ 

gunstig woord, over hem in de boven aangehaalde brieven 

voorgedragen P 

Ik ben er ten volle toe geneigd en erken gaarne, dat het mij 

leed doet, niet meer aangaande overhaag te kunnen mededeelen, 

aangaande zijn levensloop cn zijne werkzaamheden; doch tot 

heden bleven mijne nasporingen vruchteloos. Jan ballin, Klooster¬ 

geestelijke te Clemaretz, stelde een naamreeks der valsche 

profeten op1); onder deze noemt hij ook pieter hogheman, „leek, 

r) Medegedeeld onder veel belangrijks door Janssen, de Kerkherv. te 

Brugge, II, bl. 286. 
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geboortig van bij Veurne; van zijn bedrijf Koopman”. Die op¬ 

gaaf is onjuist wat betreft naam, geboorteplaats en vorming. 

In oveehaag’s schriften liggen de proeven eener wetenschappelijke 

opleiding; waar hij die genoten heeft, wordt door niemand ver¬ 

meld. In de door den druk verspreide album's der Hoogescholen 

zocht ik zijnen naam vruchteloos. Wij kennen alzoo de plaats 

niet, waar hij een aanvang met wetenschappelijke studiën ge¬ 

maakt heeft, doch door zijne geschriften leeren wij hem ver- 

eeren als een zelfstandig en onafhankelijk beoefenaar der ge¬ 

openbaarde waarheid. 



AGGE VAN ALBADA. 

Korten tijd nadat Dr. e. FRiEDLaNDER door tusschenkomst van 

het Friesch Genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde 

(1874), de letterkunde verrijkt had met de uitgave der Briefe 

des aggaeus de albada an REMBERTüs ACKEMA und andere, 

aus den Jahren 1579—1584, verscheen in het Histori- 

schesTaschenbuch, begründet von friedrich von raumer, 

herausgegeben von w. h. riehl (1876), eene uiterst leer¬ 

zame verhandeling van max lossen, den titel voerende: agg&es 

albada und der Kölner Pacifications Congress, 

S. 277 flg. Vroeger hadden suffridus petri, de Script. Fri- 

siae pag. 351; gabinus de wal, oratio de Claris Frisiae 

jure cons uitis pag. 22 sqq.; j. v. goethals, 1 eet ures ré- 

latives a Fhistoire des Sciences, II, pag. 159 ss en 

m. de haan hettema (in de Vrije Fries, V, bl. 313 volg.) 

veel uitvoeriger over hem gehandeld, dan eenig biographiesch 

woordenboek gedaan had; lossen echter zij er dank voor ge¬ 

zegd, dat het beeld van agge van albada als staatsman helderder 

ons voor oogen staat, dan te voren. 

Nog eene bron is ons ontsloten om enkele trekken aan de 

teekening toe te voegen, namelijk eene verzameling brieven 



van zijne en zijns zoon’s band, grootendeels ongedrukt in de 

Bibliotheek van het Frieseb genootschap berustende en daaruit 

ons hoogst welwillend ten gebruike afgestaan. 

Elk dezer schrijvers gewaagt van albada’s godsdienstige denk¬ 

beelden ; geen hunner behandelt dit onderwerp opzettelijk. Mij 

trok het aan en ik lever in de volgende bladzijden de uit¬ 

komsten van mijn onderzoek, grootendeels geput uit ’s mans 

eigene brieven, ook uit die welke voorkomen in coorniiert’s 

Brievenboeck, in de 111 u s t r i u m et clarissimorum 

virorum epistolae selectiores, Lugd. Bat. 1617 en in 

gabbema’s epistolarum ab illustribus et claris viris 

scriptam m een tu riae tres, 1664. 

De nauwkeurige lezing dier brieven brengt betreffende de 

levensomstandigheden van albada niet veel anders, dan het 

reeds bekende aan het licht. Noch den juisten tijd zijner ge¬ 

boorte, noch dien van zijn afsterven leeren wij daardoor kennen. 

Bevestigd wordt het feit, dat hij eerst is gehuwd geweest met 

eene nicht van viglius ab aytta, na wier dood hij in 1568 

hertrouwde met anna mockema. Dit tweede huwelijk, kinderloos 

gebleven, schijnt, naar zijne mededeelingen, niet gelukkig ge¬ 

weest te zijn; althans langen tijd leefden de echtgenooten ge¬ 

scheiden. In een brief van 2 December 1581 uit Keulen ge¬ 

richt aan zijn vriend ackema ]) beklaagt hij zich, dat zijne 

vrouw te Leeuwarden haren intrek genomen heeft bij een en 

predikant, dien hij niet kent: audio uxorem mearn Leovar- 

diae apud concionatorem habitare. Quis ille sit; si scias, 

significare mihi non graveris. Mira hypocrisis semper tuit in 

ista foemina; utinam non eadem adhuc apud eam maneat. 

') Briefe, S 83. Van elders weten wij, dat zijne vrouw bij hem was, toen 

hij te Keulen in 1570 zich gevestigd had. Immers een zijner brieven aan 

ma UNIX van dat jaar deelt hare groete mede, gelijk marnix in zijn antwoord 

haar zijne groete overzendt. 
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Later zijn de echtgenooten vereenigd; dit kan echter niet eerder 

dan in den loop van 1584 gebeurd zijn, daar hij het in zijne 

brieven van 1588 bejammert, dat hij (na het vertrek van zijn 

zoon) geheel alleen zal zijn: prorsus sutn solitarius J). In de on¬ 

gedrukte brieven van zijnen zoon en naamgenoot, afgezonden 

uit Keulen in 1585 en uit Spiers 1586, worden de groeten 

der ouders medegedeeld. 

Deze zoon was de eenige zijner kinderen die hem overleefde. 

In 1583 deelt hij aan ackema zijn voornemen mede, om aggaeus 

naar een hoogeschool te zenden. Het blijkt, dat de student 

naar Bazel vertrokken is, waar zijn vader voor hem een wo¬ 

ning gehuurd heeft als contubernaal met een Franschman, 

opdat hij door den omgang met dezen diens taal grondig aan- 

leeren zou. Hoewel de zoon geen 18 jaar telde, oordeelde de 

vader hem reeds bekwaam, ad gradum accipiendum. Een kort 

verblijf aan de academie rekent de vader wenschelijk, ob pe- 

ricula et corruptos mores, qui ubique simt. Naar het lichaam 

is de jongeling een man, voegt de vader er bij, met een oog 

van welgevallen hem aanziende, statura me fere aequavit * 2). 

Waardig heeft de zoon den naam diens vaders gedragen. De 

brieven, die van zijne hand voor ons liggen, betreffen meest 

geldelijke belangen, klachten over trage ontvangsten van het¬ 

geen hem rechtmatig toekwam uit de bezittingen zijns vaders, 

die echter grootendeels waren verloren gegaan 3). Daar ik mij 

‘) Vgl. Brief e, S. 111. de V r ij e Fries, V, bl. 329. 

2) Briefe, S. 139. 

3) De V r ij e Fries, Y, bl. 334 vlg. Niet aan den vader, maar aan den zoon 

zou ik het auteurschap willen toekennen der praefatio, geplaatst voor dein 

1G01 uitgegeven Apologia meri imperii, inclyto senatui ci- 

vitatis Spirensis in camerales competentis ejusdemque 

anticrisis ad disputationema petro denaisio J. C. imperialis 

Camerae adsessore de eodem jure, in gratiam amplissimi ejusdem Ca- 

ïnerae Collegii, coutra praedicatum senatum institutam, nee ita pridem in lucem 
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voorgenomen heb, bij uitsluiting over albada’s godsdienstige 

denkbeelden te handelen en derhalve hem te schetsen als aan¬ 

hanger van schwenckfeld, ga ik bijzonderheden van staatkun¬ 

digen aard ]) uit zijn brieven voorbij en tracht ik hem van 

die zijde voor te stellen, welke mij het meest aantrekt. 

Uit al wat hij geschreven heeft, spreekt innige vroomheid 

en vurige belangstelling in het Godsrijk. Proeven daarvan 

emissam. Vgl. over dit werk vincentiiplaccii Theat. anonym. eet. pag. 236. 

Het jaar der uitgaaf strookt wel met den leeftijd des zoons, niet met dien des 

vaders, die ook voor lang reeds zijn post te Spiers en die stad metderwoon 

verlaten had. De jonge agge was daar gevestigd, gehuwd met catharina pot- 

giesser, waarschijnlijk de dochter van den Spierschen rechtsgeleerde amandus 

poïgiesser. Beider vaders waren vrienden en wellicht geestverwanten in het 

godsdienstige. Blijkbaar deelen beiden in de vriendschap van cassander. Ygl. 

diens E p i s t o 1 a e in georgii cassandri, Belgae Theologi, Opera (1616) 

pag. 1189. 

*) Betreffende de historia litteraria van de uitgave der acta pacifi- 

cationis bevatten de brieven van alrada enkele bijzonderheden. De eerste 

druk werd aan de pers van plantyn te Antwerpen toevertrouwd, voor welken 

albada een protocol urn gereed had gemaakt, quod jam Antwerpiae 

apud plaktinum iuipressum arbitror, schrijft hij 5 Feb. 1580 (Briefe, S. 43 

en 46, 47). Over den voortgang van die uitgave is hij zeer ontevreden. Toen zij 

in het licht kwam, bleek het, dat de aanteekeningen van albada niet waren 

opgenomen. Een herdruk was dus noodig; deze te Leiden opgelegd, bevatte 

datgeen, wat in de Antwerpensche gemist werd. 

Plantinus, lezen wij (Briefe, S. 143 fg.), nullam conscientiam habet in 

quibusvis etiam perniciosis libris imprimendis, qualis etiam jlsti lipsii pro- 

fessoris vestri liber est de Oonstantia, sed ut salutarem aliquem librum 

imprimat, ibi mille praetexit excusationes. Over de zeldzaamheid der Leidsche 

Latijnsche uitgaaf klaagde reeds gerdes, Flor. lib. rar. pag. 4. Wat v. d. aa 

B i o g r. W o o r d e n b. in het artikel aan albada gewijd beweert, dat gerdes 

in zijn scrin. a n t i q. III, pag. 201, aan albada ook het auteurschap der 

oratio de pacanda et componenda republica ad Belgas a 

baleo carfenna Hylandro toewijst, rust op misverstand. Noch gerdes noch 

een ander is het tot heden gelukt, een aannemelijk gevoelen betreffende de ont¬ 

cijfering dezer pseudonymen mede te deelen. 

De te Leiden uitgegeven overzetting in onze moedertaal droeg de goed¬ 

keuring van albada niet weg. Acta pacificationis vernacula nostra lingua L e i- 

d a e impressa sunt, sed interpres in multis mentem auctoris consecutus non 

est, verklaart hij, Briefe S. 64. Den naam des vertalers deelt hij niet mede. 
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leveren zijne gedrukte en ongedrukte stukken in overvloed. 

Waar het eenigszins past ijvert hij voor de ware belangen 

van dat rijk. De brieven aan zijn vrienden bewijzen dit, 

ook die aan zijne overheid leggen daarvan getuigenis af. 

Terwijl hij bij de vredesonderhandelingen te Keulen zich 

kwijt van de taak, welke hij er te vervullen heeft, schrijft hij, 

van den loop der zaken verslag gevende, aan de Staten van 

Friesland, 14 Julij 1579, onder andere het navolgende *): 

„ick hebbe uit beginsel altyd gevreest, dat deze byeenkompst 

tot geen ander eynde en solde strecken, dan om meerder twee¬ 

dracht onder de Provinciën ende Inwoonders van dien te saai- 

jen, opdat zy d’eene van d’andere mochten scheyden”; verder 

in denzelfden brief: „het is geen cleyne dwalinge ende sonde, 

den menschen tot eenige religie rnit geweld te willen dwingen; 

immers ick achte, soo veele my angaat, dat ons deese tegen¬ 

woordige ellendicheyden toegesonden worden, om dier oorsaec- 

ken wille, dat de Magistraet eertyds, tegen heur beropinge, 

niet alleen over de goederen en de lichaemen der ondersaeten, 

maer oock over heure zielen ende conscientien geheerschet 

hebben ende omdat geboden ende verboden hebben, tot nadeel 

ende injurie christi, dien alleen deese macht van Godt den 

Vader gegeven is in Geloofssaeken ende die het verstandt des 

menschen te boven gaen ; oock omdat zy Godes sweert, twelck 

geestelick is, hebben verandert in heur waereldlick oft lichaem- 

licke sweert, daermede zy soo veele duysende menschen om de 

Religie verworcht hebben.” 

Voor grondiger bekendheid met den geest en de richting zijns 

tijds bevatten die brieven veel merkwaardigs. Albada’s antipathie 

jegens de heerschende zienswijze in zijne dagen betreffende het 

gezag der overheid en der formulieren in de kerk spreekt zich 

l) De brief komt voor bij schwartzenberg, Groot Placaatboeck van 

Vriesland, IV, bl. 55 volg. 
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duidelijk uit in eene beoordeeling van een der geschriften van 

menso alting, den Embder predikant en de Confessio hebx- 

heimeri. Met het eerstgenoemde is hoogst waarschijnlijk een 

opstel gemeend, door alting naamloos gedurende de twisten 

met den Lutherschen predikant ligarius in druk gegeven; al- 

bada merkt op, dat de inhoud grootendeels is ontleend aan 

bucer's boek de regno christi en alting wel te prijzen is 

voor zoo ver hij uit de H. Schrift redeneert, doch de fout be¬ 

gaat van niet genoeg te letten op het verschil tusschen eene 

het Christendom lievende of daartegenover onverschillige over¬ 

heid. 

De Confessio herxheimeri was een geschrift van bernard 

herxheimer, een oprecht geestverwant van schwenckfeld. Heshu- 

sius deed zich als herxheimebs feilen tegenstander kennen en 

wist in 1558 hem het verblijf in de Paltz te doen ontzeggen. 

De Confessio kwam mij niet in handen; ik ken haren in¬ 

houd alleen naar de daarvan voorkomende opgaaf bij arnold, 

Kirchen- und Ketzer Kist. Ier Band, S. 1277. Ik gis dat 

die Confessio tegelijk met het respons um der Heidel berger 

faculteit het licht heeft gezien. Albada zond deze uitgaaf aan 

zijn vriend ackema en merkte daarbij op :): paucis paginis 

perspicies, an ea doctrina cui omnes subscribere vult, ita omni 

parte perfecta sit ut nulli liceat ne latum quidem unguem ab 

ea recedere. Aliena euim est haec coarctatio (albada bedoelt: 

enge beperking) a Spiritus sancti ministerio, sed quod hodie a 

paucis adhuc intelligitur. 

Naar allerlei zijden zijn aandacht keerende, nam hij met 

belangstelling kennis van de schriften des Roermondschen, later 

Gentschen bisschops willem van der linden (guilielmus lindanus). 

Hij wist, hoe hoog vigltus dezen godgeleerde schatte en 

hij moest een open oor hebben voor de pogingen, door den 

l) Briefe, S. 99. 
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dienaar der hiërarchie aangewend, om de Protestanten tot te- 

rngkeer in de Roomsche kerk op te wekken. Diens ex horta- 

tio ad Hollandos ut redeant ad Catholicam Christi 

ecclesia m, niet minder dan de dogmaticae conciones 

de Ecclesiae origine, unitate, certitudine eet. bewo¬ 

gen hem schriftelijk zijne aanmerkingen den auteur mede te 

deelen in onderscheidene brieven, waarvan hij aan ackema af¬ 

schrift belooft. Hoogstwaarschijnlijk heeft lindanus ze niet be¬ 

antwoord; althans albada komt er later niet op terug. 

Belangrijke mededeelingen bevatten de letteren, welke albada 

25 Juni 1582 uit Keulen afzond aan zijn meer genoemden 

vriend ackema. Hij geeft daarin bericht van de ontvangst der 

toenmaals zooveel opspraak wekkende geschriftjes van der 

uterlicke kereke en antwort op’t selve buexken. 

Het eerste werd, ook door hem ten onrechte, aan coornhert; 

het tweede terecht aan den Leidschen hoogleeraar danaeüs toe¬ 

gekend. Daar het eene naamloos verschenen was, trad albada 

met den auteur niet in correspondentie; het andere had hem 

een brief van 40 bladzijden in de pen gegeven. In utroque 

multa desidero; non putassem tantos in ea ecclesia errores la¬ 

tere, quantos in illo libello (dat van danaeüs) reperi i). Hij 

heeft met alle bescheidenheid aan danaeüs geschreven: cum 

omni modestia eam scripsi, inque ea pleraque fidei mysteria 

pertractantur. Overeenkomstig zijne belofte deelt hij ackema 

een afschrift van den brief aan danaeus mede, dat wij, helaas 

niet bezitten. Ackema moest den inhoud ook ter kennisse van 

anderen brengen, met name van den rector der Leeuwardensche 

school2), ut per eum ad nostrorum quoque manus, qui veritatis 

studiosi sunt, perveniat. 

b Briefe, S. 104. 

2) Prof. boot kon in z ij n e h i s t o r ia Gymnasii L e o v. niet bep ile.i , 

wie in dat j aar rector te Leeuwarden is geweest. Vgl. 1. 1. pag. 8. 

9 
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In October van datzelfde jaar beklaagt zich albada dat da- 

naeus hem nog niet geantwoord heeft. Hic homo vel non 

audet mihi respondere vel indignatur. Hactenus enirn talem 

theologiain non audivernnt. Sic enim ex amico quodam qui 

adfuit ei ex Antwerpia intellexi, quod non statuerit mihi 

respondere ob causas quas praetexit, quae mihi indicatae non 

sunt. Venit mihi nudiustertin.s in manus meas pernitiosissi- 

mus ejusdem viri libellus de adoratione carnis christi, 

quam negat proprie fieri posse; adversus hunc libellum iterurn 

paro ad euin confutationem et efficiam, ut cogatur mihi tan¬ 

dem respondere. Doch die hoop wordt niet vervuld, integendeel; 

aan een ander zijner vrienden, van burmania, schrijft hij uit 

Gent, door goede bronnen vernomen te hebben, danaeum non 

statuisse respondere, causas illum quasdam praetexere, quas ta¬ 

rnen non exponit. Naar eene andere mededeeling zou danaeus 

de geschriften van albada voor buitengewoon duister houden. 

Credo sane, schrijft albada, quia fidei sunt, non rationis vel 

philosophiae. Verum ex his nundinis accepimus libellum ab 

eodem danaeo scriptum, cui titulus est: de adoratione car¬ 

nis christi, in eo multis argumentis ostendere conatur, chris- 

tum secundum carnem non esse adorandum. Offensus hoe pes- 

tifero libello aliarn epistolam paro, et jam pro majori parte 

absoluta est, qua ignominiam, qua christum afficit, aperio. Haec 

epistola extorquebit responsum ad utramque; videt sibi non 

esse negotium cum crassis Lutheranis, ergo ad respondendum 

forte non ita velox est. Priorem quoque libellum de ecclesia 

latinum accepi; eidem additae sunt literae ad theodoricum 

koornhartium, quem nunc cognovi auctorem esse libelli: „van 

der kereke Godes” multisque in iis literis convitiis eum 

proscindit, quod displicere mihi, nee personae ejus convenire 

in epistola, quam nunc scribo, ostendam. Sed ad theod. brevi 

‘) B r i e f e , S. 106. 
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turus, unaque exemplum scripti, quod ad danaeum dedi, trans- 

mittam, ut quomodo a me defensus sit, videat. 

Desidero tarnen te vel tui similem amanuensem. Interea plu- 

rirnum eum a me salutabis, et ut in veritatis inquisitione per- 

gat, admonebis, neque sibi persuadeat se jam omnia assequu- 

tum esse J). 

Dergelijke gunstige gedachten blijft albada ten aanzien van 

coornhert koesteren; eenige maanden later, Mei 1583, laat 

hij zich aldus over hem uit * 2): ejus errores vel potius errores 

libelli istius „van der uterlicke kercke” non minus aperui 

et confutavi quam errores danaei. Quas literas ad ipsum coorn- 

hartium scriptas doleo non posse me nunc tibi communicare. 

Scio, quod non minus tibi placerent, quam priores. Coornhartius 

etiam suos errores et satis graves habet, quod in omni homine 

fieri necesse est, qui christum sanctumqne Spiritum non novit, 

sicut ille etiam nondum novit, sed non est vir malus et multo 

minus proditor nisi per calumuiam ab adversariis suis oppri- 

matur. 

In den toon, dien coornhert gewoon was aan te slaan, kon 

albada zich niet vinden. Miseret me istius viri, quod reliquos 

omnes reprehendere et reformare velit, cum ipse aeque malis, 

modo ne deterioribus fundamentis innitatur. Respondebo ei quam 

primum potero; metuo tarnen paruin me apud illum profectu- 

rum, cum non Discipulum sed Doctorem se exhibeat, ingenii- 

que subtilitate alios snperans plus sibi tribuat, quam revera a 

Domino consequutus est 3). 

‘) Brief e, S. 108 fg. Uit een van albada’s onuitgegevene brieven, 19 Dec. 

1580, aan dominicus van burmania gericht, vernemen wij, dat de Leidsche 

lioogleeraar, lubertus honradius (hoenraet) ook in naam van lipsius aan¬ 

drong op een afschrift van het door albada aan danaeus geschrevene. 

2) B r i e f e , S. 129. 

3) Uus laat albada zich hooren in een. onuitgegeven brief aan dominicus van 

burmania, 3 Feb. 1583. 
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De letterkundige arbeid en de houding van danaeus tegen¬ 

over albada is op den duur dezen een oorzaak van ergernis. 

Praecipua irae Dei, zegt hij in een brief aan karel uten- 

hove te Gent, causa non attenditur atque illa in nulla civi- 

tate rnagis, quarn in vestra viget. Idcirco ab eo tempore quo 

danaeus libellum edidit illurn cui titulus est: „Apologia 

sive orthodoxae Patrum sententiae de adoratione 

c ar nis christi defensio” vehementer civitati vestrae metuere 

coepi. Nam libellus rnagis impius ac rebus nostris pernitiosior 

nunquam editus fuit. Scripsi contra sententiam ipsius prolixis- 

simatn ad eum epistolam, sed quarn non transmisi, quia priori 

meae epistolae respondere nol uit. 

Deze gedeelten uit albada’s brieven kunnen niet begrepen 

worden, zonder dat wij met zijne godsdienstige denkbeelden 

vertrouwd zijn. Albada was gansch en al de gevoelens van 

schwenckfeld toegedaan. Verplicht en gereed, om over dezen 

merkwaardigen man te spreken, vang ik liefst aan met de 

woorden van salig *): Er hatte ja Ehre bey der Welt, Ruhe 

und Vergnügen, und alles, wornach die Kinder dieser Welt 

trachten, haben und vorlieb nehmen können, und hatte nicht 

nüthig gehabt, sich, wie einen Ball, auf dern Erdboden, bald 

hier, bald dorthin werffen zu lassen, wenn ihn nicht ein ganz 

anderer Geist getrieben hatte, christo sein Creutz nachzutra- 

gen und durch böse Geruchte, durch gute Geruchte ins ewige 

Leben einzugehen. 

De mensch ciiristus, was zijn Christendom. Maar mensch 

gelijk geen geweest of wezen kon, daar alle menschen uit oor¬ 

zaak van adam’s val aan de erfzonde zijn onderworpen en dien¬ 

tengevolge, zoo lang zij in dit lichaam leven, een strijd als 

ten doode hebben te kampen. Hij is mensch in een vergodde¬ 

lijkt lichaam; van vleesch niet als het onze; nieuw, hemelsch, 

‘) Vollstandige Historie der Augspurg. Confession, III,S. 951. 
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toegerust met gaven van onschuld en heiligheid, doortrokken 

met eene heerlijkheid die allengskens zich meer en meer ont¬ 

wikkelde, en daardoor van alle ander vleesch in soort en ge¬ 

halte verschilde. Geen schepsel als wij, neen de natuurlijke zoon 

Gods uit de maagd geboren en gekomen met de kiem der ver¬ 

heerlijking, daarom niet onttrokken aan de macht der sterfe¬ 

lijkheid, maar eerst in de hemelen tot zijnen vollen wasdom 

gerijpt. Diergelijke hemelsche heerlijkheid, waarin des Heeren 

volle glorie bestaat, had Hij op aarde kunnen openbaar maken, 

doch Hij heeft zichzelven vernederd en om ons zondig vleesch 

den dood willen ondergaan en voldoen aan Gods gerechtigheid. 

Koning der glorie was Hij dus reeds op aarde doch bedekt: nu 

ten volle in de hemelen en vandaar regeerende als genadevorst. 

Van een naast elkander plaatsen der goddelijke en mensche- 

lijke natuur in Christus, van eenige vereeniging of samen¬ 

vloeiing, van communicatio idiomatum wilde schwexckeeld niets 

weten; de natuurlijke, eengeboren zoon Gods was hem de 

mensch Christus, in wien geen tweeheid mogelijk, ja denk¬ 

baar is. 't Heilige, dat uit maria geboren werd, kan geen 

schepsel heeten. Geen geschapen wezen kan der menschen ver¬ 

losser zijn, onze gebeden verhooren, onze heiligmaking werken, 

ons de zaligheid schenken. Dat zulk een wezen vleesch is en 

bloed heeft, moge de philosophie ergeren; die van God geleerd 

is, erkent in den Christus den geheel eigenaardigen adam, den 

volstrekt eenigen. Deze Christus is niet de zoon des Scheppers, 

maar des Vaders. 

Op dezen geheelen Christus komt het aan; niet slechts op 

zijn lijden of sterven of opstaan, neen, op het geheel van diens 

verschijning. Niet op eenig leerstuk over Hem, neen op Hem- 

zelven in al zijn volheid. 

Hoewel schwenckfeld, wat de voornaamste leerstukken der 

Evangelische Kerk betrof, aan de zijde der Hervormers stond, 

kantte hij zich aan tegen de juristische voorstelling der recht- 
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vaardigmaking en oordeelde, dat de subjective toeëigening, of 

eigenlijk toestrooming des heils, hoofdzaak moet geacht worden. 

De mensch Christus in den mensch, dit was hem het een en 

het alles. Hij verwierp de genademiddelen van prediking en 

sacramenten niet, maar achtte daaraan geenszins het heil ver¬ 

bonden. De woorden van het avondmaal exegetiseerde hij ge¬ 

heel naar den inhoud vou Joh. VI; mijn vleesch is dit, name¬ 

lijk brood; mijn bloed is dit, namelijk wijn. Het inwendig 

woord, door Christus in het binnenste der geloovigen gesproken, 

is het alleen zaligmakend woord; waar dat niet vernomen 

wordt, beteekenen doop, avondmaal en prediking niets. Kerke¬ 

lijke gemeenschap is iets bloot uitwendigs: eenigheid des geestes 

alleen vormt den band tusschen allen, hoe zij heeten mogen, 

Lutherschen, Zwinglianen, Papisten, Wederdoopers. 

Deze zienswijze en gevoelens was albada van harte toe¬ 

gedaan. Siuts wanneer? Die vraag moet onbeantwoord blij¬ 

ven. De geschiedenis van zijn vroeger leven is grootendeels 

onbekend. Eerst zijne promotie te Bourges, waar hij de 

lessen van eguinaire baron, den rechtsgeleerde, met grooten 

ijver bijgewoond had ]), wordt als een historiesch feit door 

zijne biographen medegedeeld. Uit de epistolae van cas- 

sander leeren wij de vriendschappelijke betrekking kennen, 

die er tusschen deze geleerden, als in enkele punten geestver¬ 

wanten, bestaan heeft 2). In den eerst medegedeelden, zonder 

plaats- of jaarteekening, vinden wij enkele regels, die ons op 

Gent wijzen als de stad waar beiden elkander ontmoet heb¬ 

ben, en voor welke stad albada, tengevolge van zijn vertoef 

aldaar eene belangstelling moet hebben opgevat, die cassander 

>) Dat hij daar na den dood van baron (1555) openbare lessen zou gehouden 

hebben, laat zich niet bevestigen, dewijl hij toen reeds hier te lande in staats¬ 

dienst was aangesteld. 

-’) Opera (1616) pag. 1088; 1152; 1162 komen de brieven voor. 
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het volgende schrijven doet uit Keulen, waar hij reeds in 

1549 zijn verblijf gevestigd had: „ornatissime Domine albada : 

misimus ad te superioribus nundinis literas una cuin scripto 

formularn subventionis pauperum urbis Gandavensis continente, 

quam sumna diligentia, tuo hortatu, in Reipublicae vestrae 

gratiam conquisiveramus.” Wat cassander ten verzoeke van 

albada gedaan heeft, zou de een niet verlangd en de ander 

niet volvoerd hebben, indien niet beiden op Gent betrekking 

gevoeld hadden. Zulke veronderstelling wordt gewettigd door 

het slot van den korten brief: d° Rectori, D. hieronymo et 

hospiti nostro humanissime ex nobis salutem dicere non gra- 

veris ‘). 

Nog andere uitdrukkingen spreken voor het bestaan eener 

vriendschappelijke ja geestes verwantschap. Dit blijkt vooral uit 

cassander’s schrijven in den tweeden brief. Hij handelt voor¬ 

namelijk over het geschrift de haereticis au sint perse- 

quendi et omnino quo modo sit cum iis agendum, 

welks auteur, onder den naam martinus bellius schuilde, en 

naar cassander’s verzekering sebastiaan castalio was. Hoezeer 

met den inhoud niet zoo sterk ingenomen als albada, heeft hij 

er toch blijkbaar vrede mede, dat zulke gevoelens verkondigd 

’) Het door janssen beweerde betreffende cassander’s verblijf te Gent 

wordt, naar ik meen, door dezen Latijnschen brief bevestigd. Vgl. B ij d r a g e n 

tot de oudheidkunde en geschiedenis inzonderheid van 

Zeeuw sch Vlaanderen, IV, bl. 169. Het spijt mij de laatste woorden 

van cassander niet te kunnen toelichten; geen bepaald antwoord heb ik op de 

vraag, welke persoon onder der voornaam iueronymus is aangeduid. Ik neig er 

toe, om aan iïieronymus verrutius, Fries van geboorte, te denken, over wien 

suffridus PETRi, de Scriptoribus Frisiae, pag. 475, veel wetenswaar¬ 

digs mededeelt. Dien naam vindt zijne plaats in de geschiedenis van albada : 

terwijl laatstgenoemde te Spiers woonde, hield de ander zich daar langen tijd 

op. In een post werd hij albada’s opvolger.multo post, luidt het 1.1. pag. 178, 

autem verrctius uoster ab ordinibus Frisiae inter Amysin et Lauricam 

fluvios sitae, luculento stipendio vocatus fuit in locum doctoris pftri zilii, qui in 

eodem officio successerat agc.aeo albadae. 
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werden. Reeds eer hem door albada een exemplaar der Fran- 

sche uitgaaf gezonden was, had hij met den inhoud kennis ge¬ 

maakt en dien onder de oogen van hopperus gebracht, opdat 

door diens invloed de hooge overheid zich onthouden mocht 

van strafmiddelen, als in dit boekje worden afgekeurd. In 

geenen deele stemt hij met den schrijver in, als deze beweert 

dat de overheid zich van alle gezagsbetoon te onthouden hebbe. 

Eenige dwang mag en moet er toegepast worden. Nogthans zij 

de zaak met goed vertrouwen Gode bevolen. Van hartelijke 

vriendschap spreekt verder deze brief, waarin onder anderen 

cassander zijn voornemen mededeelt een boek te schrijven, qui 

contineat sententiam veterum usque ad augustini aetatem de 

haereticis et eorum punitione in quo etiam hieronymi ille locus 

a Jesuitis ad sanguinariam et capitalem sententiam detortus 

explicabitur. 

Merkwaardigerwijze komen de gevoelens van cassander en 

albada ten aanzien van dit ontwerp overeen. Albada was toen 

reeds meer geavanceerd en cassander — wij weten het — 

schreed niet zóó vooruit, als sommigen voorstanders der hervor¬ 

ming aangenaam zou geweest zijn. Reiden bleven ook met 

elkander in persoonlijk verkeer; althans uit den aanhef van 

den 3en onder de Epistolae cassandri voorkomenden brief, ver¬ 

nemen wij dat albada in Keulen een bezoek bij zijnen vriend 

heeft afgelegd; overigens vindiceert de schrijver voor zich het 

auteurschap van het in dien tijd door velen, met name door 

calvyn, aan balduinus toegekende werkje de officio pii ac 

publicae tranquillitatis vere amantis viri in hoe 

religionis discidio en belooft ook de mededeeling van an¬ 

dere zijner geestesvruchten aan albada, 't zij door toezending 

der handschriften, ’t zij bij gelegenheid van diens beloofd, her¬ 

haald bezoek. De inlichtingen, die wij voor onze bekendheid 

met albada zouden kunnen verkrijgen uit dergelijke brieven 

voldoen helaas! niet aan onze weetgierigheid, wegens de kort- 
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heid der daarin voorkomende personalia. De zinsnede: D. har- 

themathio coiitubernali tno ex nobis salutcm dices, noopt ons 

te denken aan johann hardemath, een van albada's ambtge- 

nooten en van cassanderss vrienden. In den brief, dien laatst¬ 

genoemde aan hardemath zond ]), spreekt de edele godsdien¬ 

stige geest van cassander op roerende wijze. Zulk een schrij¬ 

ven, gericht aan een vriend van albada, mag eene bijdrage tot 

de kennis van diens ontwikkeling genoemd worden, want bij 

zulke zielsstemming erlangt de vriendschap haren edelsten vorm. 

Waarschijnlijk heeft cassander zich de meeste vijanden op den 

hals gehaald door het schrijven en verbreiden van zijn tractaat 

de officio viri pii * 2 3); van allerlei zijden stak tegen dit 

pleidooi van verdraagzaamheid de storm op; dat tractaat werd 

niet genoemd, of een stroom van scheldnamen over cassander 

losgelaten. Reeds wees Dr. assink calkoen op de sermoenen 

van broeder cornelis s) als op de bron, waaruit wij best de 

meest verbreide meening betreffende hetgeen toenmaals veel 

besproken werd, leeren kennen; bij de door hem aangehaalde 

plaatsen voeg ik deze: „ba ick segge noch, dat dit Cassanderken 

de schadelykste en vermaledyste ketterie opghebrocht heeft, 

die oyt op aerden onder het menschelycke geslacht quam. 

Want ou, ba, het leerdt in zyn bocck de officio pii viri, 

dat men hem naer alle ghelooven ende Religiën, daer men 

onder is, voeghen mach, ende dat men met jeghenlycke seckte 

in pays en eenichheydt leven soude” 4). Karakteristike bijna¬ 

men dienden er toe, om het eigenaardige der geestverwanten 

van cassander zoo duidelijk mogelijk te doen uitkomen. De 

0 Opera, pag. 1113. 

-) Ygl. de Dissertatio g. c. vitae atque operum narrationem 

e x h i b e n s , pag. 75 sqq. van Dr. assink calkoen, 1855. 

3) L. 1. pag. 25 sq. 

4) H i s t o r i e van b r. cornelis adriaensz. (1640) I, bl. 229. vlg. 
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prediker roept dit ons toe. „ Siet hier af komen ons dese Cas- 

saudrianen, deze Mediatores, deze Neutralisten, deze tusschen- 

beide loopers.” Laat er ons van overtuigd zijn, dat albada met 

geheel zijn ziel tot deze Neutralisten, of hoe ze genoemd wer¬ 

den, behoorde en ten volle de juistheid der stelling bewees: 

ubi cassander suos habuit imitatores, vix quaedam esse potuit 

affectio erga hierarchiam ecclesiasticam J). 

Op dien stelligen toon durven wij spreken, voor zoover wij 

door de briefwisseling van viglius worden ingelicht. Albada’s 

Roomschgezindheid werd door dezen aldus geteekend in een 

schrijven aan hopperus2): quemadmodum certe nee ego unquam 

probavi aliquem Catholicum se profiteri, qui sacramenta cere- 

moniasque omnes contemnit, nisi quas primitivam Ecclesiam 

admisisse dicit, quanquam et illas, quae nunc in Ecclesia ser- 

vantur, a doctissimis piissimisque viris inde processisse et a 

Spiritu Sancto Ecclesiae traditas fuisse credamus. 

Of albada toen reeds een geesteskind van schwenckfeld mocht 

heeten? Ik heb op deze vraag geen zeer bepaald antwoord, 

want, hoewel zich de mogelijkheid van persoonlijke aanraking 

tusschen deze twee niet laat betwisten, zegt geenerlei stellig 

getuigenis dat dit plaats gehad heeft. Wij moeten echter niet 

voorbij zien, dat arnold in zijne Kirchen und Ketzer Hist. 

Ier Band, S. 849 tig., albada niet noemt onder de aanhangers van 

schwenckfeld, dat hoogst waarschijnlijk geschied zou zijn, indien 

hij tijdens diens leven als zoodanig ware bekend geweest. Arnold 

noemt er onderscheidenen op, doch schijnt van albada nooit 

gehoord te hebben. In de stad Spiers telde schwenckfeld, na 

zijn verblijf aldaar, vele aanhangers en kon het ligt gebeuren, dat 

albada, daar bij het rijkskamergerecht aangesteld, voor de ge¬ 

voelens van schweckfeld is gewonnen geworden. Zijn oom vi- 

!) Assink calkoen, 1. 1. pag. 27. 

3) Anale ct. Belgica, tom. I, pag. 583. 
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gliüs, uit Brussel 14 Juni 1566 aan hopperus schrijvende, 

klaagde toen reeds op vertrouwelijken toon over albada’s af¬ 

wijkende godsdienstige gevoelens, en zegt met hem over deze, 

toen hij eenige dagen zich te zijnent ophield, niet gesproken 

te hebben, om niet te kort te doen aan de plichten der gast¬ 

vrijheid 1). Wat viGLius voorzag, gebeurde werkelijk in 1570; 

albada, door de jesuiten in het nauw gebracht, moest zijn post 

te Spiers neerleggen en vestigde zich volgens mededeeling 

van denzelfden 2), eerst te Keulen als ambteloos burger, daarna 

als raad te Wurzburg, vervolgens zonder ambtelijke betrek¬ 

king te Spiers, later te W o r m s 3), eindelijk weer te Keulen. 

Blijkbaar is de rechtzinnigheid van albada bij viglius op den 

duur zeer verdacht. In de laatste maand van 1571 meldt hij 

aan hopperus : aggaeus W eisburgum si ve Herbipolim mi- 

gravit accepta apud Episcopum Consiliarii conditione satis lu- 

culenta, quae mihi displicere non potuit, nisi, quod timeam ne 

veterem de religione errorem excutere nondum possit 4). Op 

dit tijdstip kan dus nog niet geschied zijn, wat goethals ver¬ 

haalt 5): albada quitta incontinent en 1570 la ville de Spire, 

se dirigeant sur Cologne oii se trouvaient un grand nombre 

de refugiés beiges et hollandais. Ce fut 15, qu'il abjura la reli- 

gion catholique et qu’il adopta la réforme avec sa familie. 

Viglius ab aytta , qui en etait vivement affligé, s’interessa 

en vain a ses deux jeu nes neveux.” Aan de nauwkeurigheid 

van dit bericht mag getwijfeld worden. Eene vormelijke afzwee- 

') A n a 1 e c t a Belgica.I, pag. 363. 

2) L. 1. pag. 593. 

3) In hac civitate (W orms) habitationem meam elegi, donec sine periculo 

Coloniam redire potero. Spirae a minus multis indsebar et denimis mul- 

tis quae hujus mundi sunt, agere et loqui me oportebat, klaagt hij aan ackema, 

bij gabbema, e p i s t., pag. 767. 

4) A n a 1. Belg., I, pag. 656. 

b) L e c t u r e s , II, pag. 160. 
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ring was toen zeker nog geene gewoonte. De gemeente van 

Keulen zou ze bepaald geeischt moeten hebben, dat niet 

waarschijnlijk is J). Ook kon viglius niet bezorgd zijn voor 

twee jonge neven, daar albada slechts één zoon bezat, terwijl zijne 

overige kinderen op zeer jeugdigen leeftijd gestorven waren. Bo¬ 

vendien vind ik in de brieven van viglius, na den laatst aan- 

gehaalden, geene melding van albada gemaakt. De bron aan te 

wijzen waaruit goethals het door hem medegedeelde kan geput 

hebben, vermag ik niet. Albada zelf heeft, naar ik meen, al¬ 

leen van de gemeente te Embden gesproken, als de voedster¬ 

moeder van zijn geloofsleven. Doch hij doet het zoo kort * 2), 

dat wij, in weerwil dier opgave, over de ontwikkeling van 

zijn inwendig bestaan in het onzekere blijven verkeeren. Die 

opmerking gelde met vollen nadruk van zijne betrekking tot 

schwenckfeld. Misschien is het veiligst vast te stellen, dat hij 

door lectuur der geschriften van schwenckfeld voor diens in¬ 

zicht in de christelijke waarheid gewonnen is. 

Men weet, dat de pen van schwenckfeld, dien een ti ma¬ 

nu s, gelijk melanchthon hem noemde, onvermoeid zich bewoog. 

Wat hij voortbracht — en het was veel — blijkt in hooge 

mate ook de aandacht van albada geboeid te hebben. Zijne 

brieven getuigen bij herhaling van bekendheid en ingenomen¬ 

heid met de werken van schwenckfeld. Straks leveren wij 

gaarne daarvan eenige proeven. Doch vooraf wil ik hier een 

man het woord geven, die op merkwaardigen trant zijne ge¬ 

dachten heeft medegedeeld over het godsdienstige leven van 

die dagen en over albada. Namelijk daniël heinsius. Hij laat 

') De acten dezer gemeente, in handschrift aanwezig, zouden •— mag ik 

schrijven ? zullen — tot een sieraad van de werken der Marnix-vereeniging 
verstrekken. 

2) In een brief aan ackema, bewaard onder de door gabbema uitgegevene, 

pag. 768, spreekt albada over de Embdana Ecclesia, quae mihi primum ad con- 

versionem meam servivit. 
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zich daarover hooren in de opdracht geplaatst voor de door 

hem in 1617 bezorgde uitgaaf der epistolae selectiores. 

De plaats is deze: erant cum in Belgio saeviret Hispanorum 

furor et credendi leges ferro praescriberet, non pauci summae 

dignitatis atque loei homines, qui ubique tutius existimabant 

se victuros, quam in patria. Prae qua alii aliud exilium male- 

bant. Qui cum integram Romanam Ecclesiam damnarent, cujus 

corruptelas plurimas notaverant, pejus de illa propter sum- 

mam quae turn ab Ecclesiasticis nonnullis exercebatur crude- 

litatem, sentire coeperunt. Et, ut est hominibus plerisque ni- 

iniam post servitutem pronum ad licentiam, non in vita tantum 

sed ad nova quoque dogmata ingenium, cui libertatis nomen 

imponitur; cum Euangelicorum disciplinam, in quibusdam sane 

locis satis rigidam, novain esse servitutem judicarent, contra 

autem, in moribus et vita nonnullorum, multa improbarent, sicut 

terras alii alias, ita diversas quoque opiniones aut secuti sunt 

aut invenerunt. Alii etenim castalioni, alii schwenckfeldio, alii 

franco, alii DAViDi GEORGio haeserunt: nam et istos novi; alii taule- 

rum et Germanicatn Theologiam in deliciis habuerunt. Pos- 

sum infinitos numerare quorum nominibus nunc parco. Inter eos 

et albada fuit, cui placuit schwenckfeldiüs, quamquarn franco l) 

quoque et postremis illis aliquid tribuere videtur. Caeterum cum 

pius, sicut saepe accepi, et imprimis studiosus patriae vir esset, 

neque opiniones suas pertinaciter defenderet aut perniciose pro- 

pagaret, libertatis quoque Christianae causa exularet, modestis- 

sime cum eo egit marnixius, ut qui hominem in sacris litteris 

exercitatissimum vocet. Dit gunstig oordeel over albada wordt 

bevestigd door ieder, die zijne brieven leest. 

Reeds spraken wij over zijne briefwisseling met coornhert 

en danaeüs. Keeren wij tot dit onderwerp nog eens terug. Dat 

') Ik heb in de brieven van albada geene bewijzen gevonden van deze door 

HEiNSius hem toegeschrevene ingenomenheid met sebastian franck. 
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coornhert en albada in vete punten sympathiseerden, ligt voor 

de hand. Beider denkbeelden aangaande kerk en kerkelijke 

instellingen kwamen in menig opzicht overeen. Toch lag er 

een klove tusschen hen; in de christologische denkbeelden van 

schwenckfeld deelde cooRNHERT niet. Hij laat er zich rond en 

met bescheidenheid over uit in twee brieven aan albada, zonder 

dag' of jaarteekening afgedrukt in coornherts Brievenboek 

folio CVIII volg., opgenomen in het 3e deel van dieryck volkertsz 

coornhert’s wercken, 1630. 

De eerste brief is zeker niet voor 1583 geschreven; blijkbaar 

heeft er reeds vroeger schriftelijk verkeer tusschen beide man¬ 

nen plaats gehad, gelijk wij ook kunnen opmaken uit de door 

friedlünder gedrukte. In dezen aan coornhert wordt van het 

bezoek dat de schrijver nu 13 of 14 jaar geleden bij albada 

te Keulen heeft afgelegd, melding gemaakt. Daar deze aldaar 

zich in 1570 gevestigd heeft, laat zich de jaarteekening van 

die letteren tamelijk nauwkeurig bepalen. 

De eerste brief is een antwoord op een van albada, waarin 

deze een afkeurend oordeel uitspreekt over den door danaeüs 

tegen hem, coornhert, gerichten aanval. Hij vangt aan met breed 

op te halen van hetgeen in albada’s gevoelens zijne toestem¬ 

ming gewonnen heeft. Bepaaldelijk roemt coornhert in beider 

overeenstemming wat de onderscheidene waarde van „uyterlycke 

dingen” betreft, en „ daar onder oock tusschen ’t geschreven en 

het eeuwighe woordt, of (om recht te seggen) tusschen getuygh- 

nisse des woordts of die roepende stemme ende van t woort 

CHRisTi selve. Maer boven al van die so waerachtighe als krach- 

tighe gemeenschap, die alle Godes kinderen (niet alle schepse¬ 

len Godes) in christo hebben, uyt loutere ghenade, met het 

Goddelycke wesen.” Verder loochent hij niet, een en ander ge¬ 

lezen te hebben in den brief van albada, dat hij niet toestemt. 

Eindelijk erkent hij, de geheele redeneering ter bestrijding van 

het gevoelen, dat Christus geen creatuur mag genoemd worden, 
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nauwelijks recht te begrijpen. De bedenkingen, door coornhert 

ingebracht, aangaande het gevoelen der oude Doopsgezinden 

betreffende de menschwording van Christus en het verschil 

hunner meening met die van schwenckfeld, zijn juist. Tegen 

de naar zijn schatting overdrevene voorstelling van de werking 

der erfzonde kant hij zich aan, weshalve hij op dien grond 

zich ongezind verklaart, om de door albada gewenschte verta¬ 

ling van de Po stil la van schwenckfeld’s warmen aanhanger, 

johann sigismund werner, te leveren. De Pos til la van dezen 

vroegeren Liegnitzen hofprediker, later door melanchthon be¬ 

rispten en daarom afgezetten leeraar, heb ik nergens kunnen 

opsporen; uit schlusselburg’s Catalog. Haeretic. X, pag. 

259 sq., waar de aanmerkingen van flacius illyricus tegen wer- 

ner’s gevoelens zijn afgedrukt, vernemen wij, dat het geschrift 

gehouden werd eigenlijk door schwenckfeld zelven opgesteld te 

zijn. Ik zou deze meening niet gaarne onderschrijven, daar ik 

niet begrijp, wat schwenckfeld, de vader van zoo vele geestes- 

voortbrengselen, bewogen mag hebben, dit kind te verloo¬ 

chenen. 

Coornhert wil echter gaarne nader onderricht zijn en beveelt 

zich aan, om door de pen van „ Domhuis heyder” ]) uitvoeri¬ 

ger toelichting te erlangen. Even gaarne zal hij over de punten 

van geschil het zwijgen bewaren, want hem gaat niets boven 

vrede en vriendschap. 

In den tweeden brief spreekt eerst coornhert zijn verlangen 

uit, dat, daar de jonkheer van burmania, die zich onlangs in 

Haarlem gevestigd heeft, verhaald had van albada's plan, 

>) Met dezen naam is bedoeld johann von der heydt, die als famalus en als 

geestverwant albada ter zijde stond. Het godsdienstig afsterven van dezen vriend 

wordt door albada uitvoerig medegedeeld ; vgl. B r i e f e, S. 132. Het verlies 

was groot; een geschikten opvolger te vinden kostte moeite, daar albada kennis 

van talen en gemakkelijk leesbaar schrift als voorwaarden stelde. 
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om van woonplaats te veranderen, Haarlem de aandacht van 

albada mocht trekken. Is er geen kans, dat dit gebeuren zal, 

dan zou coornhert gaarne eenige dagen in Keulen komen 

doorbrengen, om mondeling een en ander te bespreken, „tot 

eere christi ende heyl der menschen”. Opnieuw behandelt 

coornhert de bij hem opgerezen bezwaren tegen schwenckfeld s 

meeningen van het vleesch des Heeren en van de erfzonde. 

In geenen deele zou coornhert kunnen toegeven, dat de mensch- 

heid van Christus niet is een schepsel Gods: is deze uit God 

geboren, zoo zou men moeten aannemen, dat God in zich heeft, 

wat wij allen van God verre houden: zichtbaarheid, lijdelijk¬ 

heid, pijn, droefheid, enz. Ook zou men moeten leeren, dat die 

menschheid al van eeuwigheid af in God is geweest, dat lijn¬ 

recht strijdt met het getuigenis der Schrift. Wat eeuwig is kan 

niet worden in den tijd. Dan zou men aan Christus geene 

eeuwigheid, maar oneindigheid moeten toekennen. 

Men ziet het den brief aan: jegens albada heeft coornhert 

te veel ingenomenheid, om niet het verkeerde van de door 

dezen beledene gevoelens op een wijze te bestrijden, die duide¬ 

lijk bewijst, dat hij er niet alles tegen in het midden brengt, 

dat hem op het hart ligt. 

Zoodra in 1581 een boekje het licht zag: „van de uyter- 

lycke Kercke Gods” en daarachter een Sentbrief van 

coornhert, meenden velen, dezen voor den auteur van het ge¬ 

heel te moeten houden. Zoo oordeelde de hoogleeraar danaeus, 

die in 1582 daartegen in het licht zond: ad libellum ab 

anonymo quodam libertino recens editum eet. Den 

strijd, dien coornhert naar aanleiding van dezen aanval, aan¬ 

bond, zullen wij hier niet schetsen; wij weten, dat hij in zijn 

eerste tegenschrift Zeepe op te vlecken by l. danaeus ten 

stelligst ontkende het geincrimineerde boekje opgesteld te heb- 

den. Hoe dit zij, albada had aan danaeus geschreven en wel 

uitvoerig, doch geen antwoord mogen ontvangen. Wij kennen 
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den inhoud van dit schrijven niet; alleen erlangen wij de 

zekerheid, dat het opstel van danaeus, oorspronkelijk in het 

Latijn geschreven, dadelijk vertaald en een exemplaar der ver¬ 

taling in handen van albada gekomen is. Even weinig ontving 

deze antwoord, toen hij aan danaeus schriftelijk aanmerkingen 

medegedeeld had op de Apologia vera et orthodoxa or- 

thodoxae Patrum sententiae defensio ac interpre- 

ta tio de ado rat i o n e car n is Do ini n i no s t ri j. ch., t e 

Antwerpen in 1582 door den hoogleeraar ter perse gelegd. 

Zonder twijfel heeft danaeus het beneden zich geacht, om 

met een voorstander van naar zijne meening kettersche en liber- 

tijnsche gevoelens in discussie te treden; albada en coornhert 

gerekend buiten de gemeenschap der geloovigen te staan. 

Wij willen hem daarover niet hard vallen; het is vaak ge¬ 

beurd, dat de mannen der officieele wetenschap zich te hoog 

geplaatst beschouwden, om tot den strijd met pygmaeën af te da¬ 

len en de bewustheid van te belmoren tot de heerschende 

partij heeft wel meenigeen ongeneigd gemaakt om bij de min¬ 

derheid ter school te gaan. 

Nogthans — zoo waren niet allen, die op den naam van 

beoefenaars of voorstanders der godgeleerde wetenschap moch¬ 

ten aanspraak maken. Wij hebben hier namen te vermel¬ 

den, van welke een goede klank is doorgedrongen tot het 

nu levende geslacht. Ook zij tot lof van albada opgemerkt, 

dat hij, voor zoover wij naar gedrukte en onuitgegevene brieven 

van zijne hand kunnen oordeelen, geen lastig of vermoeiend 

prediker was der hem lief geworden gevoelens, bepaaldelijk der 

eigenaardig Schwenckfeldiaansche betreffende den Christus. 

Laat mij al dadelijk spreken van zijne briefwisseling met 

ADRiAAN van der myle, raad van Koning PHiLrps II, die, naar 

het heette, om redenen van gezondheid, maar werkelijk om den 

wille der geloofsvervolgingen, het vaderland ontweken was en 

met vele aanzienlijke landgenooten jaren lang te Venetië en 

10 
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Padua zijn verblijf vestigde1), tot betere tijden hem de terug¬ 

keer naar den geboortegrond openden. Blijkbaar stond hij met 

albada op zeer vriendschappelijken voet. Hunne goede verstand¬ 

houding was van algemeene bekendheid. Daniël heinsius maakte 

er melding van bij den zoon van adriaan, cornelis, in de op¬ 

dracht der door hem gegeven epistolae selectiores: saepe 

de albada isto inter nos sermonem incidisse memini; quem 

parenti tuo, not.ae intimae dum viveret fuisse amicum, satis ex 

his constat et in quo fuisse dotes singulares; prudentiam prae- 

sertim et facundiam inusitatam ut et utriusque juris raram et 

eximiam cognitionem, saepe ex te audire memini. 

In de brieven door albada aan adriaan van der myle gezon¬ 

den, voorkomende in de II lust. et cl ar. vir. epistol. pag. 

094 sqq. heerscht een innig godsdienstige toon, een echt chris¬ 

telijke zin. Met nadruk beveelt albada zijnen vriend de lezing 

aan der homilien van macarius, dien voortreffelijken prediker 

der 4e eeuw 2). Boven alles wekt hij hem op, om zich geheel, 

zonder aanzien van partij, aan Christus als den eenigen leer¬ 

meester over te geven. Van der myle belooft dien raad te vol¬ 

gen : ego ab omni partium studio (quas partes adpellare solent) 

et natura et instituto tam sum alienus quam qui maxime: 

unius CHRisTi partes et signa sequor; christo atque ejus verbo 

me totum docendum tradidi3). Dergelijke zinsneden komen voor 

in brieven, wier inhoud overigens grootendeels over den loop 

der aardsche zaken gaat. Maar beider oog slaat ze gade, als 

liggende in de hand van Hem, die alles wel maakt. Op dien 

God vertrouwende, was albada geweken voor de lagen der 

') J. c. de jonge, Nederland en Venetie, bl. 349. 

3) De groote deugden dezer Homilien worden keurig uiteengezet door paniel, 

Pragm. Geschichte der Oh. Beredsamkeit I, S. 39G fg., waar 

onderscheidene plaatsen zijn overgenomen, die volkomen albada’s ingenomenheid 

met dezen Kerkvader wettigen. 

3) 111. et c 1 a r. vir. e p. s e 1., pag. 402 sq. 
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Jesuiten, die hem om zijne godsdienstige gevoelens vervolgden. 

Onderscheidene aanbiedingen werden hem gedaan, doch hij 

wilde voor als nog geen besluit nemen, gelijk hij schreef 19 

Dec. 1570. Immers: voorloopig wist hij niet recht, waar hij 

zich vestigen zou; hij dacht over Keulen, over Kleef en 

hield zich in den loop van April 1571 te Frankfort op. 

Van daar zond hij een brief aan v. d. myle, waarin hij betuigt, 

ook onder de Jesuiten te Spiers vrienden gehad te hebben, 

die het wel met hem meenden. Blijkbaar verheugt hij er zich 

in dat met het nemen van zijn ontslag zijne zaak is afgeloopen 

in Duitse hl and, terwijl hij vroeger zijne vrees had betuigd, 

dat alba hem in de Nederlanden wel zijn wraak zou doen 

gevoelen. Hadde hij zijn invloed niet laten gelden, dan zou 

joan roorda nooit tot zijn opvolger benoemd zijn. 

Uit Wurzburg, waar hij in dienst trad van het bisschop¬ 

pelijk hof, zette hij de correspondentie met v. n. myle voort. 

Reeds spoedig na zijne aanstelling leerde hij het onaangename 

van zijne positie kennen; de bisschop had er, hetgeen trouwens 

zeer natuurlijk was, in geenen deele vrede mede, dat hij en 

de zijnen de openbare godsdienstoefeningen verzuimden; hij 

leefde er dus eenzamer dan een kluizenaar: hopende dat het 

v. d. myle mocht gaan als hem, dat de inwendige mensch toe¬ 

nam, terwijl de uitwendige sleet. Naarmate de toestand van 

het aardsche vaderland hem te ongunstiger schijnt te wezen, 

wacht hij te grooter heil van de dingen, die blijven. 

Toen tegen het einde van 1572 v. d. myle plan had naar 

het vaderland terug te keeren, raadde albada hem dit af, we¬ 

gens den ongunstigen staat der zaken aldaar. Boven alles 

vreesde hij de nadeelen, die de tijdsomstandigheden op den 

bloei van het Godsrijk moesten uitoefenen. Breed zet hij zijn 

gevoelen uiteen, dat de booze tijden aanbreken, waarvan in de 

Openbaring gesproken wordt en de dag aanstaande is, waarop 

vele valsche Christussen en profeten zullen opstaan. Te vreezen 
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zijn die mannen, welke leeren, dat de wapenen voor de zaak 

van Christus moeten aangegord worden, en die dus hun heil 

zoeken bij stoffelijk geweld. Hij acht aansluiting aan eenig 

kerkgenootschap gevaarlijk, daar men niet weet, welke de ware 

kudde van den Heer mag heeten. Geduld is het wapen der 

geloovigen. Waar hij schrijft1): C.in multis rnihi servi- 

vit, sed in gratia et luce christi postea deprehendi doctrinam 

ejus multis erroribus esse implicatam, qui ab ejus discipulis 

non modo non corriguntur, sed etiam augentur, bedoelt hij 

gewis geen ander dan calvijn. Deze brief is uit Wurzburg 

afgezonden 5 December 1572. 

Reeds in 1574 had hij het voornemen Wurzburg te ver¬ 

laten, van plan om zich te Ulrn te vestigen. Zoo laat hij zich 

uit in een brief van 9 April 1574, te Frankfort opgesteld. 

V. d. myle heeft hem opgewekt, om Babylon te ontvluchten : 

dat wil wel niet anders zeggen, dan de Kerk der Hervormden 

te verlaten; al voor 22 jaren, antwoordt albada, heb ik dit 

reeds, niet naar het uiterlijke maar naar het innerlijke, door 

Gods genade gedaan. Hij wenscht dat v. d. myle zich met hem 

naar Ulm begeve; daar zou hij andere mannen leeren kennen, 

dan de school voortbrengt, mannen als., volgelingen van 

schwenckfeld, wier iiaam hij niet spelt, maar op wie hij zeker 

het oog heeft. Hij wekt hem op de boeken van c(aspar) s(chwenck- 

feld) te lezen, in ieder geval zich geheel en al aan Christus als 

leermeester te houden. Wat hij korten tijd later schrijft, ter ver¬ 

dediging van een werkje, dat hij v. n. myle zendt, is ons duister, 

daar wij niet weten welk geschrift bedoeld is. Opmerkelijk is 

het, dat hij met nadruk waarschuwt tegen de kwade gewoonte, 

om alleen dezulken voor martelaars te houden, die geleden 

hebben voor algemeen aangenomen waarheden; neen ook onder 

de Wederdoopers en andere secten zijn deze te vinden, al heb- 

*) 111. et dar. v i r. e p i s t., pag. 636. 
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ben zij slechts een klein deel der goddelijke waarheid beleden. 

Ook deze briefwisseling heeft het gewone lot ondervonden, 

dat zij de proef van stilstand heeft gekend. Immers in 1577 

beklaagt zich albada in jaren geen schrijven van zijnen vriend 

ontvangen te hebben. Deze klacht uit hij in een brief, dien hij 

bij een vluchtig bezoek in Brussel, Antwerpen en ook in 

Friesland aan v. d. myle richtte, het bejammerende, dat 

hem de tijd ontbroken heeft een uitstapje naar Dordrecht te 

doen, en daar v. d. myle in persoon te ontmoeten. Deze brief 

is beantwoord door een van v. d. myle’s hand, waarin deze 

schijnt geklaagd te hebben over de verwijdering, welke tusschen 

hen ontstaan was. Albada weet, dat zij niet van één gevoelen 

zijn, maar hoopt, dat zij aan de duisternis onttogen, niet weer 

tot vroegere dwalingen zullen vervallen. Wat albada in Keu¬ 

len, zijne woonplaats, ziet en hoort, vervult hem met afschrik. 

Over de boekjes, die hij v. d. myle toezendt, maar wier titels 

niet genoemd worden, hoopt hij diens gevoelen te vernemen 1). 

Uit later geschrevene brieven blijkt, dat de vrienden in gods¬ 

dienstige zienswijzen al verder en verder van elkander verwij¬ 

derd waren geworden: de onderwerpen, aan albada bij uitne¬ 

mendheid lief, worden niet aangeroerd; althans in een schrijven 

van 16 Jan. 1580 zwijgt v. d. myle daarover2); evenzoo later 

albada 3). Doch al beproeft albada niet meer om v. d. myle 

voor zijne gevoelens te winnen, hij kan toch blijkbaar het 

woord van geloofsvertrouwen niet op den duur terughouden, 

dat hem in het harte leeft. Ik beweer dit met een brief van 

1 Oct. 1580 voor mij4), waarin albada betuigt, dat gebrek 

aan zedelijkheid het afdoende bewijs is, dat het aan waren 

’) 111. et c 1 a r. v i r. e p i s t., pag. 739 sq. 

2) Briefe, S. 30. 

3) A. w. S. 75, 86. 

4) 111. et dar. v i r. e p i s t., pag. 801 sqq. 
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godsdienstzin ontbreekt. Onze aandacht ontga bet niet, dat ook 

in zulke brieven de dingen des dagelijkschen levens met allen 

ernst worden besproken, gelijk in dezen door albada aan v. d. 

myle de literator lollius epaeus adama, Fries van geboorte, thans 

rector te Duisburg, sterk wordt aanbevolen voor de vacee- 

rende betrekking aan de Latijnsche school te Delft. Voor ons 

doel zij het door albada geschrevene, 8 Juni 1580, minder be¬ 

langrijk, voor de kennis van zijn oordeel over de te Keulen 

gevoerde vredesonderhandeling is het van veel gewicht l), even 

als een volgend schrijven van 7 Febr. 1581 gunstig spreekt 

van zijne deelneming in het lot der ballingen. De op de laatste 

bladzijden der meermalen door ons genoemde Epistolae 

voorkomende brieven van albada mogen geen nieuw licht ver¬ 

spreiden over zijne denkbeelden, zij getuigen alle voor den 

diep godsdienstigen zin, die hem bezielt. 

Evenzeer spreekt hij dien uit in de letteren van 25 Febr. 

1582 uit Keulen aan zijnen vriend verzonden2) en vindt ras 

weerklank bij dezen, blijkens diens brief uit Antwerpen, in 

het laatst van Jan. 1583 3). 

Het antwoord op dit schrijven vangt aan met de klacht van 

albada, dat hij grond van vrees heeft, dat deze brief even als 

vroeger toegezondene geopend is geweest, eer die hem in han¬ 

den kwam. Enkele zinsneden neem ik over, daar zij kenmerkend 

zijn voor albada’s godsdienstige denkbeelden en bewijzen, in hoe¬ 

ver hij met schwenckfeld van één gevoelen was. Yoluntas Dei — 

dus lezen wij 4) — aut revelatione aut ex scripto Dei verbo 

cognoscitur; ad prius hodie non attenditur, nee pro eo quisquam 

orandum esse vel docet, vel putat, quia non credimus internas 

‘) 111. et dar. vir. epist., pag. 812 sq. 

2) Briefe, S. 102. 

3) A. w. S. 116. 

4) A. w. S. 117. 
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fieri et dari opus esse, quamobrem, si alius aliquis simpliciori gratia 

et fide praeditus, dicat sibi hoe aut illud revelatum esse, ei 

non modo nulla fides adhibetur, sed etiam ab eruditioribus et 

politicis risui et sannis excipitur. Non cessat tarnen Dominus 

pro sua misericordia inspirare anirnis vulgi minus opinionibus 

humanis corrupti, quae sit sua voluntas, sed et haec inspiratio 

et vulgi vox a potentibus et eruditis contemnitur et rejicitur. 

Itaque de voluntatis Dei in hoe negotio cognitione, quae ex 

revelatione est tacere cogar. Zoo schreef hij onder den druk 

der tijdsomstandigheden en terwijl vele gemoederen antwoord 

zochten op de vraag: wat is raadzamer, anjou of den Spaanschen 

koning zich tot vriend te maken? 

Het laat zich denken, dat albada, met een beroep op de 

Schrift, het steunen op menschen ten sterkste afkeurt. Breed 

zet hij uiteen wat desaangaande de geschiedenis der Israëlieten 

leert. Gelijke denkbeelden vinden wij in den brief eenige maan¬ 

den later in 1584 te Keulen geschreven, den laatsten die 

voorkomt onder de door e. friedleinder uitgegevene, S. 142 folg. 

V. d. myle heeft zich van eigenlijk gezegd godgeleerd geschil- 

voeren onthouden, maar daarom niet vaarwel gezegd aan zijn 

belangstelling in gewichtige vraagstukken: immers aan hem 

wijdt lozeleur een schrijven van Febr. 1587, Theses de 

libero a r b i t r i o bevattende, die ons bewaard bleven in de i 11. 

et cl. vir. epist., pag. 934—944. Met albada werd het strijd- 

voeren gestaakt; waarschijnlijk was v. d. myle zich bewust ge¬ 

worden, als polemicus niet tegen albada opgewassen te zijn. 

Dat was anders met een man, die eene zeldzame mate van 

ontwikkeling had bereikt, dank zij de grondige opleiding, die hij 

genoten en de strenge studie die hij steeds onderhouden had. 

Ik bedoel marnix van st. aldegonde. Met dezen heeft albada 

ongetwijfeld de belangrijkste brieven over de hem eigene 

Schwenckfeldiaansche gevoelens gewisseld. De antwoorden van 
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marnix worden te recht door heinsius in de reeds meer ge¬ 

noemde opdracht der epistolae selectiores met welver¬ 

dienden lof vermeld; want van deze geldt volkomen de juiste 

opmerking van Dr. van toorenenbergen: „er is slechts zelden 

iets door marnix in het licht gezonden, dat niet met groote ge¬ 

leerdheid geschreven is. Maar geleerdheid is bij hem noch pronk 

noch ballast, zij dient altijd ter zake”* 2). Ten volle zijn deze 

woorden op de brieven van marnix aan albada van toepassing. 

Wij vinden die brieven illust. et dar. vir epist. selec., 

pag. 475 sqq. De brief welke aan deze vooraf gaat, vraagt een 

oogenblik onze aandacht; hij loopt van bl. 427 tot 475, is ook 

van marnix, behandelt ook de Schwenckfeldiaansche quaestie, 

maar is gericht aan bernard boeme of elders ~) zum boene ge¬ 

naamd. Plaats en dagteekening ontbreken; doch ik meen met 

veel waarschijnlijkheid te mogen stellen, dat deze boem te E m b- 

den woonde, daar de gastheer van marnix was, met dezen veel 

over schwenckfeld’s gevoelens sprak, welke door zijnen dank¬ 

baren gastvriend in dezen brief werden bestreden op zeer hu¬ 

mane wijs. Natuurlijk komt die bestrijding in vele opzichten 

overeen met de tegen albada gekeerde pag. 475 sqq. 

In de Latijnsche letteren door marnix aan albada gezonden 

heerscht een toon van welwillendheid, die albada aangenaam 

stemmen moest. Sterk spreekt zich daarin uit groote ervaren¬ 

heid in exegetiek en patristiek. 

De eerste brief komt voor pag. 475 en loopt tot pag. 494. 

De welbekende predikant caspar van der heyden, thans in 

1570 met zijnen ambtgenoot petrus anthony bij de gemeente 

■) Marnix’ Godsdienstige en Kerkelijke Geschriften, eerste 

deel, bl. III. 

2) In de door Dr. friedlünder bezorgde Briefe des aggaeus de albada 

S. 134 komt de naam voor van bernard zum boene; deze zal wel aan den- 

zelfden persoon belmoren, als de door marnix gebezigde. Tot heden heb ik 

vruchteloos gepoogd, nadere kennis van dezen Schvvenckfeldiaan te erlangen. 
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te Fr ank ent hal dienst doende, was de persoon, ten wiens 

huize albada zijne gevoelens had blootgelegd in tegenwoordig¬ 

heid van marnix, die te Heidelberg vertoefde. Na dit gesprek 

had albada blijkbaar nader over het hem aan het hart lig¬ 

gend onderwerp geschreven en marnix van dezen brief kennis 

bekomen. 

Laatstgenoemde achtte het nu van zijn plicht zijne bezwaren 

tegen deze schriftelijk te ontboezemen. Hij vangt aan met de 

stellige verzekering, dat hij albada om den wille van diens 

bekende gevoelens geenszins rangschikt onder degenen, die van 

het ware geloof moeten heeten afgevallen te zijn. Beweert albada, 

vastelijk overtuigd te zijn, dat alleen marnix en pieter anthony ]) 

de door hem beledene gevoelens grondig kennen, dan dwaalt 

hij zeer. Van onderscheidene zijden heeft marnix vernomen, dat 

albada zulke gevoelens is toegedaan. Dit alleen bleef tot heden 

hem onbekend, dat albada daaraan zoo sterk verkleefd was; 

en hij verwondert zich daarover te meer, daar die gevoelens —• 

albada vergeve hem de rondborstigheid, die hem spreken doet —• 

veel meer gebouwd zijn op de eigenaardige opvatting van enkele 

woorden, dan op deugdelijke bewijsgronden. 

Wat het verschil in de voorstelling van den Christus betreft, 

merkt hij op, dat albada nu en overal zich steeds van de uit¬ 

drukking bedient: Christus geheel en volkomen. Wat be¬ 

duiden die woorden? Immers geen belijder van den Christus, 

of hij gebruikt ze, om uit te drukken zijn geloof aan zulk 

een Christus. Maar bij uitdrukkingen als: de geheele mensch 

sterft, de geheele mensch heeft honger enz., worden toch die 

deelen des menschen uitgezonderd, welke of niet sterven, de 

ziel; of niet hongeren, de oogen en ooren. Zoo is de geheele 

Christus Schepper van eeuwigheid, doch niet in dien zin, dat 

hij, naar zijne menschheid beschouwd, van eeuwigheid af Schep- 

') Ik ken van dezen predikant alleen den naam. 
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per mag heeten; de geheele chrtstus is voor ons gestorven, 

doch gij zult wel niet beweeren dat hij naar zijne godheid is 

gestorven of de godheid in Hem gestorven is. Geeft mij dit 

recht, ii voor te werpen, dat gij nu den Christus deelt? Nog- 

thans werpt gij ons dit voor, wanneer wij beweeren, dat Chri¬ 

stus naar zijne Godheid is de natuurlijke, werkelijke, uit het 

wezen des Vaders voortgekomen zoon; naar zijne menschheid 

niet uit den Vader voortgekomen, maar door de innige ver- 

eeniging der naturen, van den heiligen Geest bewerkt, zoon 

van God heet; verdienen wij dan de beschuldiging, dat wij 

tweeërlei zonen des Vaders eeren en den Christus deelen? Met 

uw tot vervelens herhaald geroep van: geheel de Christus 

en volkomen de Christus, beneemt gij aan de plaatsen der 

Schrift hare bewijskracht niet. Wanneer gij op het voetspoor 

van schwenckfeld beweert, dat Christus naar beide naturen 

Zoon van God is, stemmen wij met u van heeler harte in; 

doch in deze stelling schuilt een verwarring van begrip; spre¬ 

ken wij van beide naturen, dan houden wij het oog op het 

eigenaardige van beide naturen, dus op hetgeen wat beide be¬ 

paaldelijk kenmerkt en onderscheidt ; wij zullen dus niet bewee¬ 

ren, dat de rnenschelijke natuur, die op haar zelve beschouwd 

uit lichaam en ziel bestaat, uit het wezen des Vaders is voort¬ 

gekomen; het lichaam des Heeren is immers, als menschelijk 

lichaam, uit de aardsche moeder, niet uit den Hemelschen Vader 

voortgekomen; die hemelsche Vader toch is God, en God kan 

uit zich zelven niet anders voortbrengen, dan wat goddelijk is 

in den vollen zin des woords, dus het onvergankelijke, het 

eeuwige. Gij zelf houdt het er immers niet voor, dat het 

lichaam van Christus van eeuwigheid af is voortgebracht of 

geestelijk is; zoo iets stellende, zoudt gij in strijd wezen met 

de uitspraken der Schrift. Christus moge zoon van God heeten 

naar zijne beide naturen: Hij is dit toch in anderen zin ten 

opzichte zijner goddelijke natuur; naar laatstgenoemde is Hij 
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zor.der moeder, naar eerstgenoemde zonder vader. De geheele 

Christus is dos wel zoon van God, doch naar het verschil, dat 

de aard zijner beide naturen aan die benaming toekent. Beide 

naturen zijn in oorsprong verscheiden. Als mensch geboren, is 

Hij ten volle en geheel mensch; uit God geboren, is Hij ten 

volle en geheel Gods Zoon geweest. Verre zij het van ons, ge¬ 

lijk gij ons beschuldigt, den Christus te deelen; neen wij belij¬ 

den Christus geheel en ten volle, wanneer wij Hem begroeten 

als Zoon van God naar zijne goddelijke en menschelijke na¬ 

tuur beide. 

Marnix gaat voort ook andere punten van verschil te behan¬ 

delen, die vroeger bij persoonlijke ontmoeting korter of langer 

door beiden besproken waren. Over de Kerk, dus vervolgt hij, 

hebben wij niet breed gehandeld, daar gij haar allerlei dwalin¬ 

gen toeschrijft en haar den naam van eene gemeente ontzegt, 

buiten welke geen heil te vinden is. Dat punt blijve verder 

ter zijde gelaten. Over de rechtvaardigmaking laat marnix zich 

op deze wijze hooren: Gij stelt, dat de gerechtigheid den mensch 

niet alleen toegerekend maar ook ingeplant wordt. Wordt die 

stelling recht verstaan, ieder zal ze u gewonnen geven. Doch 

gij beweert, dat wij van eene den mensch inwonende gerech¬ 

tigheid niet willen weten, alsof goede werken en een onberis¬ 

pelijk leven door ons niet worden geacht. Zoo wordt ons onrecht 

aangedaan: want wat gij noemt de inwonende gerechtigheid, 

is, naar wij meenen op grond van de Schrift, de vrucht der 

gerechtigheid, het noodzakelijk gevolg van het geloof, dat, vol¬ 

gens DAViD en paulus, niet zonder heiligmaking of wedergeboorte 

kan gedacht worden. Meent gij waarlijk, dat door de weder¬ 

geboorte ons vleesch en onze ziel ophouden als zoodanig te be¬ 

staan en vervangen worden door het vleesch en de ziel van den 

Christus in ons? Immers: alleen door de werking des geestes 

wordt Christus het hoofd en worden wij leden van zijn lichaam. Wat 

de verhooging van Christus aangaat, geldt ten aanzien der na- 
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turen, hetzelfde als bij zijn menschwording. Over het over¬ 

heidsambt; over den plicht om zijne burgers te beveiligen; over 

de vraag of een christen dit ambt mag bekleeden, zullen wij 

niet weer spreken, dewijl mij bleek dat uwe meening op dit 

punt niet vast scheen te staan. Wat gij vervolgens noemt: het 

vermanen, bestraffen, dooden van personen, die uit Gods woord 

van heiligschennis overtuigd, niet willen terugkeeren van hun¬ 

nen weg en door hunne dwalingen den Staat in oproer bren¬ 

gen: ja daarvan ben ik niet afkeerig; gij zelf bekendet, dat er 

Godslasteringen waren, die evenzeer moesten gestraft worden, 

als roof en moord en overspel: waarbij gij echter hebt aange¬ 

drongen op eene onderscheiding van den in- en uitwendigen 

mensch, van welke de Schrift niet weet en die gij ook niet 

helder kunt uiteenzetten. Met de verklaring, dat meer dan één 

punt in albada’s gevoelens berust op het vasthouden aan woor¬ 

den en klanken en met de betuiging van blijdschap over 

hetgeen waarin zij overeenstemmen, besluit marnix dezen 

voortreffelijken brief, door welks inhoud hij een bewijs van 

vriendschap aan albada hoopt gegeven te hebben. 

26 Augustus 1570 antwoordde albada: het verbaast hem, 

dat maknix den persoon, van wien God zelf verklaart: Gij zijt 

mijn Zoon; dien paulus noemt: den eerstgeboren aller 

creaturen; thomas, mijn Heer en mijn God; johannes, 

den waarachtigen God en het eeuwige leven, tracht 

voor te stellen als blootelijk door de genade tot zoon van God 

gemaakt; dat die persoon nog iets eigenlijk menschelijks of 

creatuurlijks aan zich hebben en dus niet uitdeeler, slechts 

deelgenoot der goddelijke genade wezen zou; Gode niet gelijk, 

Gode ondergeschikt. Hij wijst hem op eene plaats van epipha- 

nitjs, ter herinnering, hoe in diens tijd reeds gedacht werd over 

den verheerlijkten staat van den Christus: zendt hem het 

werkje van reuchlin de verbo Dei mirifico, het boek van 

picus de felicitate, en neemt eenige woorden van amelius 



platonicus *) over, waaruit, naar albada meent, duidelijk blijkt 

dat deze philosoof den proloog van johannes beter begrepen 

heeft, dan menig theoloog. Overigens levert de hand van albada 

in deze regelen geen nieuwe argumenten voor zijn gevoelen. 

Desniettemin acht marnix het der moeite waardig, weer de 

pen op te vatten en een brief af te zenden, die den inhoud 

beslaat van pag. 500 tot pag. 540. Kortelijk wensch ik dien 

te doorloopen. 

Marnix houdt vol, dat in dezen strijd meer gewicht op woor¬ 

den, dan op zaken gelegd wordt. Gij schijnt niet te begrijpen, schrijft 

hij, wat gij stelt: zoo vaak er over de verscheidenheid der 

naturen gehandeld wordt, doet gij een beroep op de eigenaar¬ 

digheid der personen en hunne eigenschappen. Gaarne gaf ik 

u alles, wat gij geschreven hebt over de plaatsen der Schrift, 

waarin Christus genoemd wordt Gods zoon, den eerstgeboren 

aller creaturen, en dergelijke, toe, indien gij uit de Schrift mij één 

plaats kondt aanwijzen, in welke Christus naar zijne mensche- 

lijke natuur gezegd wordt de natuurlijke zoon van God te 

wezen, en dus de menschelijke natuur, op haar zelve beschouwd, 

vereerd wordt met de eerenamen of de attributen van God en 

het Goddelijke. 

Wijders staat marnix stil bij hetgeen bepaaldelijk de men¬ 

schelijke natuur van den Christus kenmerkt, zoodat men toch 

wel niet zal beweeren, dat de zoon van God naar die mensche¬ 

lijke natuur alle dingen heeft voortgebracht; integendeel, dat 

de menschelijke natuur zelve in der tijd is ontstaan en door 

de genade vereenigd met de goddelijke, geworden is tot één 

persoon. Kunt gij mij de valschheid dezer redeneeringen uit de 

Schrift bewijzen, dan zal ik mij gaarne gewonnen geven. 

Het valt zeer moeielijk van het verder deel des briefs —• 

‘) Bij het artikel van jöciier aan dezen Griekschen philosoof uit de 3e eeuw 

gewijd, worde vergeleken het door adelung geschrevene, in voce. 



dezes betoogs — een verslag te geven. Een ariaan en alba- 

da worden sprekende en elkander tegensprekende ingevoerd; 

daarna uit de Patres menigte van plaatsen bijgebracht ten be¬ 

wijze, dat de meest rechtzinnigen altijd het onderscheid der beide 

naturen en beider verschillenden oorsprong erkend hebben. Hij 

waarschuwt hem om niet in de dwalingen van apollinaris te 

vervallen en door wijzer te willen zijn dan de Schrift, onge¬ 

rijmdheden te verkondigen. 

Voor eene opzettelijke studie der bestrijding van het Schwenck- 

feldianisme, bestudeere men de bladzijden 506 tot 511; hier 

moet het voldoende heeten, op den inhoud de aandacht te ves¬ 

tigen. Een zeer ongunstig oordeel-brengt marnix uit over het 

door albada geprezen geschrift van reuchlin de verbo miri- 

fico; hij noemt zulke boeken onmachtig om op te bouwen in 

de ware kennis en veroordeelt ze als eene wetenschap ten toon 

spreidende, waaraan eigenlijk niemand iets heeft J), ja hij ver¬ 

zwijgt zijne meening niet, dat de lectuur van zulke geschriften 

albada aan den eenvoud der Schrift ontwend heeft. Hij laat 

echter niet onopgemerkt, dat reuchlin zeer goed op de eigen¬ 

schappen der menschelijke natuur, als van die der goddelijke on¬ 

derscheiden, gelet heeft, met andere woorden, dat hij erkend heeft, 

dat Christus naar zijne menschelijke natuur niet uit God gebo¬ 

ren is en albada dus geen recht heeft om zich op hem te be¬ 

roepen. De aanhaling uit amelius platonicus wekt bijna de 

verontwaardiging van marnix op, die niet begrijpt, hoe albada 

steun zoekt bij een schrijver, die letterlijk heidensche begrippen 

voortbrengt en den Apostel johannes de eere onthoudt, waarop 

deze aanspraak heeft. Bij albada’s beweering, dat hij weten 

wil, wat Christus is in zich zelven en door zich zelven, niet 

') Wieu geen uitgaaf van rettchlin's Opera ten dienste staan mocht, make 

kennis met het bedoelde geschrift naar geiger’s overzicht en uittreksels in 

johann reuchlin, s e i n L e b e n uud seiue Werken, S. 179 fg. 
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door of ten gevolge van eenige mededeeling: staat marnix stil; 

hij wijst aan, dat zulk een eisch slechts in schijn diepte van 

nadenken en onderzoek verraadt. Niemand heeft oooit beweerd, 

dat Christus God is ten gevolge van de mededeeling, maar dat 

hij God is naar zijne natuur: wij maken van het woord me¬ 

dedeeling gebruik, als wij denken aan het eigenaardige der 

eigenschappen van de naturen, wier eigenaardigheden van de 

eene aan de andere worden medegedeeld. Albada loopt gevaar 

om tot de dwaling van nestorius of eutyches te vervallen en 

moet voor zich zelven tot klaarheid komen, opdat hij ant¬ 

woord hebbe op de vraag: erkent gij de beide naturen in Chri¬ 

stus, ja of neen? Erkent gij ze, dan moet gij ze aan nemen, 

zooals zij geweest zijn naar de daaraan onafscheidelijk verbon¬ 

dene eigenschappen. Gij zult toch niet zeggen, dat hij de zoon 

is van den heiligen Geest? Zijne ontvangenis uit dien heiligen 

Geest doet niets af tot de waarheid zijner menschelijke natuur. 

Hij toont aan op welke wijze augustinus reeds in zijn tijd aan¬ 

gewezen heelt, dat die ontvangenis uit den geest geenerlei 

inbreuk maakt op het mensch-zijn des Heeren, maar volkomen 

verklaart de onzondigheid dier natuur. 

Naar den brief of het opstel moet ik den lezer verwijzen, die 

met de quaestie zelve nader kennis wenscht te maken : hij zal 

door de wederlegging van marnix te lezen, albada beklagen, 

die in schwenckfeld’s Christologie verward, geen open oor blijkt 

gehad te hebben voor de verstandige en afdoende bedenkingen 

van marnix, die goeddeels ook op de zienswijze der Oud-Doops- 

gezinden betreffende de vleeschwording des Zoons toepasselijk 

waren, welke laatste in zekeren zin, naar het gevoelen van mar¬ 

nix, meer consequent mochten heeten, dan die van schwenckfeld. 

Welk antwoord albada ook aan zijnen vriend moge gezonden 

hebben, overtuigd en gewonnen heeft hij hem zekerlijk niet. 

Brieven, waarin verder het onderwerp behandeld wordt, kwa¬ 

men ons niet onder de oogen. In hooge mate echter heeft het 
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mijne opmerkzaamheid getrokken, dat marnix in de door hem 

opgestelde ondersoeckinge e n d e g r o n d e 1 ij c k e weder- 

legginge der geestdrijvende 1 e e r e, aengaande het 

geschrevene Woort Go des, in het oude en de nieuwe 

Testament vervattet J), van schwenckfeld geen melding 

maakt. Heeft hij dien onvermeld gelaten, dewijl hij in albada 

een sprekend voorbeeld gezien had van de waarheid, dat men 

de leer van het ongeschreven woord Gods van ganscher harte 

kan zijn toegedaan, zonder over te gaan tot de klasse, welke 

die der geestdrijvers heeten moet. Gelijk in zijne brieven aan 

albada geeft hij ook in dit zijn bekend geschrift zijn afkeer te 

kennen jegens de in dien tijd zeer gezochte werken van tauler 

en het tractaat Theologia Deutsch, die Ier et gar man¬ 

diën 1 i e b 1 i c h e n underscheit gotlicher w a r h e i t u n d 

seit gar hohe und gar schone ding van einen vol¬ 

komen le ben; hij en de meeste volbloed-Calvinisten hadden 

met deze vruchten eener edele mystiek niet veel op; albada 

en diens geestverwanten waren zij eene lievelingslectuur, waar¬ 

van menig citaat en lofspraak bewijs geven. 

Al hebben albada en marnix de polemiek over schwenckfeld 

gestaakt, daarom werd de band der vriendschap niet verscheurd. 

In 1573 riep albada, te Wurzburg levende, de hulp in van 

marnix, opdat door diens tusschenkomst aan lambertus baken, 

die vroeger bij hopperus en hem als famulns gediend had en 

te Zier ik zee in handen van den vijand gevallen was, de 

vrijheid mocht hergeven worden * 2). Ook toen brengt hij marnix 

de groeten van zijn huis, toonende, dat zijn hart niet vervreemd 

is van den man, die in zijne gevoelens volstrekt niet deelde. 

Onder de vrienden van schwenckfeld worde niet het laatst 

genoemd de Tubingensche mathematicus en Med. Dr.3) samuel 

*) Godsdienstige en Ke r kei ij ke geschriften, II, bl. 1 vlgg. 

•) 111. et c 1 a r. v i r. e p i s t., pag. 622 sqq, 

3) B r i e f e „ S. 122. 
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eisenmenger, gezegd siderocrates ; met dezen stond albada in 

schriftelijk verkeer; brieven, aan het adres van dien geestver¬ 

want gericht, bevinden zich op de Bibl. Republ. te Parijs1). 

Deze samuel eisenmenger heeft, naar ik gis, eenen broeder ge¬ 

had, aan wien albada vrij uitvoerig onder dagteekening van 

12 Jan. 1583 het ontslapen van zijn famulus johan v. d. heide 

mededeelde2), „ad Dominum davidem samüelis fratrem.” Bij 

het nalezen der brieven van albada, waarin over schwenck- 

feld gesproken wordt, merken wij terstond, dat dezelfde lof¬ 

spraken telkens terugkeeren. Hij en cratoaldus zijn „ Sanctis- 

siini viri,” de werktuigen van Gods geest, wien het licht is 

opgegaan, door den Heer gezonden aan eene wereld, die in het 

booze ligt, om haar voor God en zijn dienst te winnen. 

Blijkbaar heeft albada voor zijn zieleleven aan deze mannen 

oneindig veel te danken; hij staart ze na met een diep gevoel 

van erkentelijkheid, dewijl door hunne schriften zijn oog en 

hart voor de waarheid ontsloten zijn. In een brief aan de pre¬ 

dikanten van Friesland schroomt hij niet zich aldus over 

schwenckfeld en CRAUTWALD uit te laten8): hoe vero praediti 

illi duo testes singulariter hoe tempore praestiterunt, sed locum 

apud mundum non invenerunt. Hinc calamitates nostrae, quae 

etiam finem non sunt accepturae donec prophetiae eorum satis- 

factum fuerit, hoe est, donec Christus sic doceatur et praedicetur, 

pront illi de eo attestati sunt. Sed ne nomina eorum ignoretis, 

') JöoiiER in voce geeft hem den rang van hoogleeraar te Tubingen, 

in navolging van oudere biographen, b.v. fischlin, Mem. Th. Wirt. III, pag. 

195. Anderen twijfelen er aan, of hij die waardigheid bekleed heeft. Na zijn 

vertrek uit Tubingen werd hij geneesheer te Straatsburg en te 

Spiers. Hij overleed te Brussel, 28 Febr. 1585, op een en vijftigjarigen 

leeftijd. De geboorteplaats van melanciithon was ook de zijne. Een zijner bloed¬ 

verwanten getuigde aangaande hem: mundi gloriam non cupivisse, sed mundo mor- 

tuum et crucifixum in humilitate vitam finivisse. 

2) Brief e, S. 123 fg. 

3) Briefe , S. 14G 
11 
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SUÏlt VALENTINUS CRATOALDUS et CASPAIl SCH WENCK FELDIUS. IIÜUS 

scripta pauca in lucem venerunt, quod invidia qnorundam pu- 

blice post mortem ejus exusta fuerint. Hnjus vero scripta multa 

exstant, sed non omnia, quia praelum illis ubique interdictum 

est. Yeruin cum hic vir non nisi in sua lingua scripserit, quae 

non potest ab omnibus vobis intelligi, volui in gratiam vestram 

ac aliorum quoque, qui veritatis apud nos studiosi simt, exi- 

giuim hunc libellum, qui et cygnea ipsius cantio fuit, utpote, 

quem paulo ante mortem suam conscripsit, in linguam latinam 

transferre, ut ex hoe saltem libello cognoscatis, quomodo se 

habeat istius viri doctrina, quae tanto hodie apud omnium 

ecclesiarum doctores contemptui odio et execrationi existit. 

De Briefe door Dr. friedlrnder ter uitgaaf bezorgd, bren¬ 

gen ons met enkele personen in kennis, welke albada getracht 

heeft te winnen. Ik moet echter verklaren, blijkens de door hem 

aan zijn vrienden gerichte woorden, dat het lievelingsdenkbeeld 

van schwenckfeld : de verheerlijking van het vleesch van Chris¬ 

tus, niet zoo sterk in albada's Schwenckfeldiaansche gevoelens op 

den voorgrond trad als bij anderen. Een groot getal dier brieven 

was bestemd voor rembertus ackema, eerst te Groningen, 

later in Oost-Fri esland aan de Staatsdienst verbonden, blijk¬ 

baar naar den geest albada zeer verwant. In enkele, b.v. in dien 

van 10 Febr. 15S2, zinspeelt albada op genoemde Christologie, 

daar hij wenscht, dat de dienaren des Evangelies er zorg voor 

zullen dragen, namelijk de goedgezinden onder hen, dat aan 

Christus den Heer in alles de hem toekomende eere geworden. 

De minachting waarmede die Christus bejegend wordt en de 

betreffende Hem heerschende onkunde zijn niet alleen van de 

bestaande onheilen, maar ook van alle ongerechtigheden oor¬ 

zaak. Toch meent ieder dien Christus recht te kennen. Herhaal¬ 

delijk komt albada in zijn schriftelijk spreken met dezen vriend 

terug op hetgeen bij hem als hoofdzaak geldt. In summa est 

Christus inhabitans in corde novi hominis, qui voluntatem Dei, 
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cornmunione Spiritus sui in ipso perficit, utcunque reliquiae 

multae veteris hominis remaneant, quae subinde reluctantur, 

nee parvas molestias novo exhibent, sed mortificationis et vivi- 

ficationis dono crescente ininores evadunt quas mors tandem totas 

abolebit. Sed et liaec tibi satis, qui hoe discrimen legis jam 

pridem ex discrimine veteris et novi Testamenti didicisti. Quae 

duae Dei dispositiones et ordinationes sunt, non quidern inter 

se contrariae, sed tarnen essentia et effectu longe diversissimae. 

In eo aberratur plerunque hodie, quod omnia ad aeternum 

propositum Dei referantur, nee respiciunt, quomodo nobis illa 

exhibita sint. Ulo quidern modo in Deo una est ecclesia, et in 

veteri Testamento et in novo, una respublica, una lex, unajus- 

titia etc., sed altero modo duplex est, et magna inter utrumque 

Testamentum, quaeque alterutrius sint, differentia. lino quae 

Israelitica fuit, externe tantum Christianam repraesentavit et 

adumbravit, quique fideles sub ea erant duplicis quasi ecclesiae 

et reipublicae membra et cives sub duplici ministerio legis 

aperto, Spiritus occulto censebantur ]). Dat hij voor deze ge¬ 

voelens vrienden en verkondigers zocht, laat zich begrijpen. 

Zoo poogde hij den in dien tijd zeer geëerden predikant arcerius 

te winnen. Coepi, dus luidt het in zijn schrijven aan ackema 

van 10 Febr. 1582, hac de re (betere kennis van den Christus) 

aliquid cum arcerio nostro * * 3) communicare. Misi etiam ei libel¬ 

los aliquos; metuo tarnen nequid proficiam, adeo omnes in hac 

religione confidentes sunt3). Een geestverwant, gelijk hem do- 

minicus van BURMANiA geworden is, heeft hij geen tweeden 

*) B r i e f e , S. 97. 

-) Dewijl hij zijne laatste levensjaren als hoogleeraar in de Grieksche taal te 

Franeker doorbracht, bevatten vriemoet's A t h. Fris. een levensbericht 

van hem, pag. 73sqq. Over zijne trouwe Evangeliebediening, die veel hooger 

moet geschat worden dan zijn professoraat, handelt h. q. Janssen, de Kerk h. 

in Vlaanderen, I, bl. 395 vlgg. 

3) Briefe, S. 92 fg. 
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gevonden. Deze, die de laatste jaren zijns levens te Haarlem 

sleet, nam gaarne deel aan de taak, welke albada zeer na aan 

liet harte lag, namelijk de verspreiding van schwenckfeld’s ge¬ 

schriften in ons Vaderland, deels door toezending van exem¬ 

plaren dier werken zelve, deels door overzettingen of nieuwe 

uitgaven. Van het eerste, het toezenden van een of meer der 

in Duitse hl and gedrukte werken van schwenckfeld, spreekt 

albada in een brief van 22 Aug. 15SÜ aan ackema (na over 

boeken gehandeld te hebben, die niet nader aangeduid zijn): 

„addidi ultima duo epistolaria” !); bij deze woorden moeten 

wij denken aan schwenckfeld’s Epistolar, dat in 2 deelen 

verscheen, en toen reeds behoorde tot de boeken, die moeielijk 

te bekomen waren bij gemis van naaiii en opgaaf des drukkers 

of uitgevers. 

Wat het andere punt betreft: het hier te lande verspreiden 

van schwenckfeld’s geschriften door nadruk of vertaling, moet 

ik eerlijk bekennen, dat het moeite kost, een helder inzicht te 

krijgen in hetgeen albada voor dit doel gedaan heeft. Ik wil 

eerst mededeelen, wat hij zelf desaangaande bericht, daarna die 

berichten, zooveel mij doenlijk is, toelichten; want hier en daar 

is het ons niet recht duidelijk, wat albada bedoelt. Volkomen 

duister is mij de volgende zinsnede * 2): Missi mihi sunt a samuele 

nostro duo eximii libelli, quorum titulos et materias ex adjuncta 

scedula cognosces. Adest tertius, quem Germanice vidisti. Rogo 

ut inquiras apud typographum vestrum, an eos imprimere velit. 

Datums operam suin, ne exemplaria diu apud ipsum maneant, 

et ut non poenitendum quaestum ex iis faciat. Ubi de volun- 

tate ejus cognovero, statim illos ad ipsum transmissurus sum. 

Welke boeken of opstellen hier bedoeld zijn, kan ik niet bepa¬ 

len. Ook durf ik niet verzekeren, of albada deze in het oor- 

') B r i e f e , S. 56. 

2) B r i e f e, S. 64. 
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spronkelijke wilde nagedrukt of daarvan eene vertaling gele¬ 

verd hebben. 

Schwenckfeld bediende zich bij al zijne werken van de 

Doitsche taal. Albada rekende een goed werk te verrichten, 

door deze in het Latijn over te brengen en een afschrift aan 

de vrienden alhier in handen te geven. Hij stond er op, dat 

bij de openbare uitgaaf door de drukpers de namen der auteurs, 

schwenckfeld en cratoaldus l), niet zouden weggelaten worden. 

Deed men dit, men zou zich werkelijk vergrijpen. Want die 

beide mannen waren, naar zijne innige overtuiging, de twee 

getuigen, waarvan sprake is in de Openb. Hoofdst. XI. Hij 

hoopt, dat hunne geschriften, netjes gedrukt en goed gecorri¬ 

geerd, velen tot kennis der waarheid zullen brengen. 

Dominicüs van burmania, aan wien hij dezen last opdraagt, 

deelt echter in dat gevoelen niet2). Hij meent integendeel, dat 

alleen de naam van den vertaler moet vermeld worden, daar 

anders de heerschende veroordeelen de verspreiding in den weg 

zullen staan. 

De vraag, wier beantwoording ons veel belang inboezemt, 

welke opstellen van schwenckfeld, crautwald of hunne geest¬ 

verwanten bedoeld zijn, zullen wij trachten te beantwoorden. 

1°. De novo homilie. 

II0. Medicina Coelestis. 

') Cratoaldus is de Latijnsche naam van valentin crautwald, die eerst 

te Liegnitz met grooten ijver de invoering der hervorming voorstond, later 

met pen en mond de belangen van schwenckfeld diende; hij wordt zeer naar 

waarheid schwenckfeld's Melanchthon genoemd. Beiden b.v. waren geheel een¬ 

stemmig in de opvatting der woorden, welke de Heer bij de instelling des 

avondmaals gebezigd heeft. Crautwald schijnt nog meer dan schwenckfeld 

de Anabaptisten geëerd en als broeders begroet te hebben. Ook over crautwald 

worde geraadpleegd salig, a. o. O. 111 S. 914 fg. Alg. Deuts. Biographie 

1Y, 570. De bitterste bestrijder van schwenckfeld, conradus schlusselburg, 

beoordeelde crautwald gunstig, schrijvende in den Catalog. Haeretic. X 

pag, 29: vir, ut videtur, simplex et amans religionis. 

2) Ygl. Briefe, S. 148. 
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IIP. Theologia Germanica. 

IV0. DeChristiano homine. Zóó luiden de Latijnsche titels. 

Dat albada ook in het bezit is geweest van ongedrukte ge¬ 

schriften van crautwald, kunnen wij met alle zekerheid bewij¬ 

zen door eene aanteekening, welke gevonden wordt in een 

handschrift der Wolfenbuttelsche Bibliotheek. Salig heeft dat 

nauwkeurig aangewezen *). In bedoeld handschrift getiteld: 

al Ier hand Brieffe, so caspar schwenckfeldt und valentin 

crautwald unter einander gewechselt, sowohl auch, 

di e caspar schwenckfeldt in i t andern, Mann — und 

Frauens — Personen gewechselt; auch etliche Pre- 

digten uber gewisse E v a n g e 1 i a, geschrieben durch 

Daniël sudermann, komen deze regelen voor: „ valentini crautw. 

Cominentarii in epistolam ad Gal at as: dis alles zu- 

sammen oder gantz hat D. albaden zu Speir, und habe ich 

nur allhier ein wenig drausgezogen.” De aanteekening slaat 

dus ook op de onmiddellijk voorafgaande geschriften van craut- 

wald: Commentarii et Lectiones in I ad Corinth. 

epist. van hoofd X tot het einde; Lectiones in II ad Cor. 

van hoofd. IV tot het einde; Collectanea in epistolam 

PAULi ad Romanos ex meditationibus et praelec- 

tione Cratoald. De gevolgtrekking ligt voor de hand., dat 

die Commentarii niet door den druk verspreid waren, maar 

in afschrift aan de vrienden medegedeeld en langs zulk een 

weg in wijderen kring bekend werden. 

Albada zelf bericht in een brief van 12 Jan. 1583, dat zijn 

famulus ook zich onledig gehouden heeft met het copieeren der 

Gom m e n t ar i i van schwenckfeld en crautwald op de Psalmen. 

Door beide mannen, en vooral crautwald is veel meer geschre¬ 

ven dan van laatstgenoemden in druk uitgegaan, en ons bekend 

geworden is. 

') A. a. o. S. llOSfg. 



167 

De lijst der door crautwald in druk gegeven stukken is niet 

te lang, om ze hier over te nemen ; zij doet ons deze titels kennen : 

Annotationes in III priora capita Geneseos. Strass- 

burg 1530. 

Tractatus de amoreDei, herdrukt met joh. staupitii : von 

der Liebe Gottes, na den dood van crautwald, in 1547 

uitgegeven. 

Epistolae II de Coena Do mini et verbis ejus. 

Epistola ad lutherum. 

Onderscheiden Briefte in het Epistolar van schwenckeeld. 

Der Neue Mensch, 1543, 1553, 1594. In het Latijn 1543. 

Bewehrung, dass Christus ganz der wahre natiir- 

liche Sohn Gottes und kein Geschopt s e y. 

Collatio et Consensus verbom in Coenae Domi- 

nicae de co r po re et sanguine Christi cum sextocap. 

Euang. JOHANNis; item Consideratio de verbo Dei,an 

sit in pane eucharistiae et aqna baptismatis? De 

veteris depravati, novi item ac reparati hom inis 

conditione. 

Vom Bereytunge zum Ster ben. 

Deze lijst heb ik bijeengebracht uit onderscheidene berichten, 

het eene door het andere aanvullende en verbeterende. Ik durf 

echter niet beweeren, dat de opgaaf volledig is, want geen 

dezer tractaten, opstellen, enz. kwam mij in handen. Wat 

crautwald schreef, leerde ik alleen kennen uit schwenckfeld’s 

Epistolar 1). Voorzeker maken wij geene gewaagde gissing, 

wanneer wij het opstel van crautwald der neue Mensch 

voor hetzelfde houden als het door albada genoemde de novo 

homine. De plaats waar albada over dit boek spreekt, komt 

>) Dit Epistolar bestaat uit 2 deelen, te zamen 3 banden in folio, daar 

bet 2e deel gesplitst is. De Stedelijke bibliotheek te Haarlem bezit het le 

deel en van het 2e deel het tweede stuk, mij vriendelijk ter leen afgestaan. 
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voor in een brief aan ackema l). Zij luidt aldus: nunc misi 

tantum aureum illum libellum de novo homine a me olim 

translatum. 

Daar crautwald dit geschrift gewis te gelijker tijd in het 

Duitsch en het Latijn het licht deed zien en albada van eene 

vertaling spreekt, kan geene andere door hem bedoeld zijn, dan 

eene overzetting in zijne moedertaal. Of deze gedrukt is gewor¬ 

den? Daaraan twijfel ik zeer; tot heden kreeg ik er geen exem¬ 

plaar van in handen en vond ik het nergens genoemd. Van 

het oorspronkelijke getuigde salig 2), die het kende: „ist mit 

grosser Erbauung zu lesen.” 

Blijkbaar is het albada om niets anders te doen, dan om de 

opbouwing zijner vrienden in het goede; gedrukt te zien, wat 

hij schreef, daarnaar schijnt hij geen groot verlangen gekend 

te hebben. Binnen den beperkten kring zijner geestverwanten 

ging het door hem geschrevene rond. In describendis ineis, 

verzoekt hij aan ackema 3), accipe tantum temporis, quantum 

ipse desideres et communica i 1 la quibuscunque velis, nam ni¬ 

hil iis quaero, quam ut per ea aliis ad majorem veritatis cog- 

nitionem serviatur; de nomine meo, quaeso, tace; unurn ta¬ 

rnen exemplar apud te retine et alterum, quod transmittis, da 

quaeso operam, ut correctum sit. 

Op gelijke wijze kregen de vrienden kennis van de medicina 

Co el est is; daarvan geeft burmania dit bericht4): interea a do¬ 

mino albada alia atque alia adhuc scripta accepi medici nam 

coelestem, a muitis annis ab Andernaco medico piae memo- 

riae latinitate redditam typisque excusam, nunc vero a domino 

albada revisam atque ad germanicum archetypum emendatam. 

Deze opgaaf mist de gewenschte duidelijkheid, wat den door 

') E p i s t. centuriae tres e cl. s. a. gabbema pag. 78!. 
:) A. a. o. S, 1017. 

s) Gabbema, pag. 781. 

4) B r i e f e , S. 147. 
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albada met dit werkje verrichten arbeid betreft. Een ons niet 

bekend geworden Andernachsche Doctor bad het reeds in het 

Latijn overgebracht; bedoeld wordt het door schwenckfeld in 

1547 uitgegevene von der himmlischen Artzeney des 

wahren Artztes chkjsti zur Gesund-werdung und 

zuiïi ewigen H e y 1 des elenden, krancken, verdor- 

benen Menschens. De Latijnsche vertaling schijnt nu door 

albada naar het oorspronkelijke Hoogduitsch herzien te zijn. 

De inhoud is die moeite waard1), zeggen gewis allen, die het 

opstel gelezen hebben. Met de kracht der zaligste ervaring 

is daarin getuigenis afgelegd betreffende het volkomen vol¬ 

doende van de werking der gemeenschap met den Heer, als 

geneesmiddel voor alle en allerlei zielewonden. 

Treffend is het betoog, dat gelijk alle genezing tweeërlei 

middel aangeeft, pijnlijke voor zoover liet kwaad uitgeroeid; 

zachte voor zoover het zwakke versterkt moet worden, evenzoo 

l) Het loopt in der erste Theil der Christlichen orthodox i- 

schen Bücher und Schrift'ten des edlen, theuren, von Gott 

hoch begnadeten und gottseligen Manns, c. schwenckfeldts 

(1564) van S. 796 tot S. 873. Van dit hoogst zeldzame werk bezitten de Stede¬ 

lijke Bibliotheek te Haarlem en die der Doopsgezinde Gemeente te Am¬ 

sterdam een exemplaar; volgens salig, a. a. o. S. 953 is bet tweede deel 

niet verschenen: bet kwam hem, dien boekenkenner, althans nooit onder de 

oogen. De Berlijnsche docent a. e. h. schneider, die de grootste verzameling 

van schwenckfeld’s schriften bijeengebracht heeft, deelt in zijn zeer belangrijke 

bijdrage Zur Literatur der Schwenckfeldischen Liederdich¬ 

ter, u. s. w. S. 26 het navolgende mede: adam reissner (in zijn jongelings¬ 

tijd aan den dienst van george frundsberg verbonden, had later ambteloos ge¬ 

heel aan de verbreiding van schwenckfeld.’s gevoelens en schriften zich gewijd 

en vooral als dichter diens zaak bevorderd) und der Corrector joh. heid brach¬ 

ten es-dahin, dass sigmund feierabend in Frankfort den Druck übernahm 

und den ersten Theil der orthodoxen Bücher, so wie drei Theile des Epistolars, 

ohne Angabe seiner Firma erscheinen liesz. Die Sammelausgabe seiner Werke 

(das Verzeichniss derselben belaüft sich auf 115) blieb unvollendet. Een exem¬ 

plaar der oorspronkelijke uitgaaf van de in dit deel S. 91 tig. voorkomende 

Confession und Erklarung vom Erkanntnis christi, gedrukt in 

4to ten jare 1557, behoort mede tot de merkwaardigheden van den boekenschat 

der Amsterdamsche Gemeente. 
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Christus wondt om te genezen. Wie zich niet stoot aan plas¬ 

tische beeldspraak, zal, evenals ik, met eerbied op deze blad¬ 

zijden het oog vestigen, waarin zoo menige zinsnede voorkomt, 

waarop ons hart ja en amen zegt. 

Van de theologia Germanica komt aan schwenckfeld 

het auteurschap evenzeer toe. De titel in zijn geheel is van 

dezen inhoud: Deutsche Theologia für die Gottsförch- 

tigen Leser, vom Herrn christo und von der Christ- 

lichen Leere der Gottseligkeit. Au ff F rag und Ant- 

wort gestellet. Item was b e y den Zwölff Artikeln 

des Glaubens unnd beim Vatter unser s e y zü be¬ 

deneken *). Deze Catechismus verdient den lof van echt 

Evangeliesch en door en door praktiesch te zijn. 

Met passenden nadruk wordt alle klem gelegd op het afleg¬ 

gen van den ouden en het aandoen van den nieuwen mensch, 

het teeken der wedergeboorte, de vrucht van het geloof in 

jfzus Christus, den natuurlijken zoon van God. Wat die oude 

mensch is, weet ieder; wat de nieuwe is, bleef helaas! velen 

een geheim. In en door de genade Gods, welke jezus Christus 

geopenbaard heeft, wordt de mensch wedergeboren, ontstaat dus 

de nieuwe mensch. Alle leven komt uit één leven voort, ge¬ 

lijk de dood ook één oorsprong heeft. Gelijkvormig worden 

aan den mensch jezus Christus is het bewijs, dat men met Hem 

door het geloof is verbonden. De hemel toch wordt niet geopend 

voor moedwillige zondaars, maar voor vrome zielen, die door 

de inwonende genade van Christus de zonde en het vleesch 

allengskens meer afsterven. Talloos zijn de wegen waarlangs 

God den zondaar trekt; niemand kan zeggen voorbijgegaan te 

zijn. Indien iemand zegt, de stemme Gods in zijn binnenste 

nog niet gehoord te hebben, keere hij dieper tot zichzelven in. 

De schuld ligt aan hem, niet aan God, die onuitputtelijk rijk 

‘) A. a. O. van S. 593 tot S. 649. 
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is aan barmhartigheid. Uit de vruchten wordt het ware geloof 

kenbaar; uit de vernieuwing des wandels de vernieuwing des 

harten. Doch ik acht verdere uittreksels niet noodig, otn mijne 

meening te staven, dat dit en dergelijke geschriften op gemoe¬ 

deren, die van dogmatisme afkeerig waren, veel aantrekkings¬ 

kracht moesten uitoefenen. 

Het opstel, in de vierde plaats vermeld, schetst Christi- 

anum hominem. Salig verhaalt, dat de tijd, waarop 

schwenckfeld dit geschreven heeft, onbekend is; albada verklaart 

uitdrukkelijk 2), dat het de zwanenzang mag heeten, daar hij 

het kort voor zijn dood vervaardigd heeft. In het meergenoemde 

eerste deel zijner werken vinden wij het bl. 873 tot 919. Vom 

Christen Menschen, Bericht auss H. Schrifft, von 

seinem wesen, geburt, ursprung und her kom men 

und von der ordnung Christlicher leere und leben. 

Schwenckfeld belooft den lezer in deze bladzijden een Cor¬ 

pus doctrinae, een overzicht van hetgeen geloofd, geweten 

en gedaan moet worden tot zijner ziele zaligheid. De Heilige 

Geest heeft eene eigene dialectica, rhetorica en grammatica. 

Heeft God in dezen tijd het licht doen opgaan over de duister¬ 

nis, de philosophie en de schoolgeleerdheid hebben weer donker¬ 

heid verspreid. Geestelijk moeten de dingen verstaan worden. 

Spreekt men van het woord Gods en de zaligmakende kracht 

van het Evangelie, dit zij niet verstaan van geschrevene of in 

letters uitgedrukte woorden, maar zuiver geestelijk. Evenzoo is 

het met den doop en het avondmaal; laat men toch niet alleen 

of bij voorkeur aan de uiterlijke dingen hangen. Het komt alles 

neer op de vernieuwing des harten door de wedergeboorte, 

vrucht van de genade des Heeren als het eeuwige woord. De 

opvoeding, de ontwikkeling, de toenemende wasdom worden min- 

») A. a. O. S. 1083 fg. 

J) B r i e f e , S. 146. 



der beschreven, dan geteekend en vooral bij het ware genot 

van het vleesch en bloed des Heeren stilgestaan. Godsdienst en 

zedelijkheid worden in onafscheidelijk verband voorgesteld en 

de leer opgelost in het leven. 

Volkomen laat zich begrijpen, dat albada aan een overzetting 

van dit opstel in het Latijn zijne krachten wijdde, daar hij de 

hoop voedde, dat de lectuur de lezers niet zoozeer voor schwenck- 

feld zouden winnen als voor een Evangeliesch Christendom, 

waarbij het leerstelsel eene zeer ondergeschikte, de levende 

zielsgemeenschap met Christus de hoogste plaats inneemt. Hij 

verlangde, dat de openbare uitgaaf zou worden voorzien van 

een brief „ministris ecclesiarum quae sunt in Frisia. 

Die brief is gedrukt geworden in de door Dr. friedl&nder uit- 

gegevene, S. 144 fg.; daarvan nemen wij hier alleen de laatste 

zinsneden over, daar wij op een ander gedeelte, hier voor, bl. 

162, reeds de aandacht vestigden. Est tarnen corarn Deo doc- 

trina illa unicum veritatis christianae testimonium, a qua doc- 

trina, quam diu nos alienamus, tam diu antichristi jugum non 

excutiemus, nee a poenis ejus liberabimur. Si vero Dominus 

per gratiam et lucem suam eam nobis aperire dignatus fuerit, 

aberrationes nostras non solum in rebus ecclesiasticis, sed etiam 

in politicis agnoscemus ac corrigemus. Deinceps per commu¬ 

nes preces de die in diein status rerurn nostrarum melior 

evadet. 

Hoe ut fiat Dominum nostrum jesum christum, regem illum 

Dei in divina gloria et essentia, supplex oro, ejusque gratiae et 

misericordiae nos omnes demisso animo commendo. 

Hoe men ook oordeelen moge over het doel van dit schrijven, 

zal men niet kunnen nalaten, aan den toon welverdiende hulde 

te bewijzen. Gaarne kom ik er voor uit, dit in albada te 

prijzen, dat zijne ingenomenheid nooit ontaardt in fanatisme. 

Warme liefde jegens den Heer bewaart hem voor hardheid 

jegens andersdenkenden. 
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Dat van dit viertal werkjes een en ander is ter perse gelegd 

en verspreid geworden, durven wij niet beweeren; geen spoor 

er van werd door ons tot heden ontdekt. Wij zijn dus geneigd 

liet er voor te houden, dat ze slechts in afschrift zijn medege¬ 

deeld, daar in het tegenovergesteld geval hier te lande stellig 

tegen schwenckfeld zou geschreven zijn, dat nu het geval niet 

is geweest. 

Trouwens albada werd waarlijk niet gedreven door boven¬ 

matig verlangen om zijne geestes-voortbrengselen gedrukt te 

zien. Hij haastte zich niet, ging met veel en velerlei te rade. 
r 

Eén voorbeeld: aan dominicus van burmania schrijvende, 20 Jan. 

1583 J), laat hij op deze wijze zich hooren: Spero jampridem 

vos literas istas, quas ad coornhartium dedi, accepisse, adeoque 

scire, quomodo ei illae placeant; si ejus animi est, ut impres- 

sas eas cuperet, non repugno, modo eleganter et correcte im- 

primantur, idque ob hanc causam maxime, quod alteras de 

adoratione christi omnino praelo dare cupio; sic enim me urget 

conscientia mea. Licht verklaarbaar is het dus, dat al die be¬ 

zwaren in verhoogden graad bij hem wogen, waar spraak was 

van schwenckfeld’s en crautwald’s opstellen. Hij kende de bit¬ 

terheid van het oordeel door invloedrijke mannen over schwenck¬ 

feld uitgebracht. Reeds in 1514 had joh. a lasco aan zijn 

vriend hardenberg zich op deze wijze uitgelaten: schwenck- 

feldii nihil vidi hactenus. Nihil mirum autem exoriri nunc 

talia monstra, cum extrema sint tempora, in quibus armatus 

ille et potens, durn sentit potentioris adventum jam instare, 

extremum (quod dicitur) conatum edat ad regnum suum tuen- 

‘) De brief komt voor onder albada's onuitgegevene, die eigendom zijn van 

het Friesch Genootschap. 
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duin adversus potentioris potentiam. Dolenduin est tarnen se- 

duci tam mul tos. Sed haec est ingratitudinis nostrae poena, ut 

mendaciis credamus facile, qui veritati credere nolumus * *). 

Albada kon dus weten, dat de naam van schwenckfeld vol¬ 

doende was om veler ooren af te keeren van hetgeen door 

dezen goed en lofwaardigs gezegd was. Buigende voor dat voor¬ 

oordeel heeft hij, daar waar men het nauwelijks verwachten 

zou, hem sprekende ingevoerd, zonder den naam te noemen 

of zelfs aan te duiden 2). 

In de acta pacificationis door albada zei ven te Leiden 

in 1580 uitgegeven komt dit citaat voor; ik heb echter die 

uitgaaf niet kunnen gebruiken en mij moeten bedienen van 

de vertaling in 1581 ook te Leiden verschenen. Over deze 

vertaling oordeelde albada wel niet gunstig3); toch stelt zij ons 

in staat, het geciteerde te leeren kennen. Albada zelf schrijft 

aan zijn vriend ackema : adde discursum etc.; intelligis Cujus 4). 

Inderdaad lezen wij bl. 192—199 der Acten van den vre¬ 

dehandel gheschiet te Cöln eene lange aanteekening, 

betreffende hetgeen in de vergadering was voorgesteld ten aan¬ 

zien der religie, dewelke „allen waren Christelijken Prinsen 

te regt moet zeer gerecommandeerd zijn,” die aldus aanvangt: 

ick en kan my niet ghewachten, oft ick en moet hier ten 

laetsten eensdeels (voor een deel) byvoeghen den brief van een 

degelick ende godvruchtig man, by de welcke hy zyn opinie 

verclaert van de Magistraeten, hoeverre dat henlieder macht 

haer uitstrect.” Daarop volgt met weglating van zeer vele aan- 

gehaalde en uitgeschrevene bijbelplaatsen en enkele toespelin¬ 

gen op de houding der Duitsche vorsten tegen hun onderdanen. 

') Joannis a lasco, Opera e d. a. kuypek, II, pag. 577. 

•) Vgl. lossen, Hist. Taschenb. 1876, S. 351. 

8) B r ie f e , S. 64. 

A. w., S. 64. 
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eene vertaling van schwenckfeld’s XLVII Sendbrieffe ge- 

schrieben an einen Herrn Bürgermeister einer nam- 

hafften StatimKeich.Undistein notwendigChrist- 

lich Beden eken vom Ampte der W-eltlichen Ober- 

keit J). Scherp werd daarin alle bemoeiing der overheid met 

de godsdienstige gevoelens der onderdanen bestreden, doorgaande 

op die wijze, als door den Gentschen leeraar overhaag geschied 

was. Dat naamloos citaat uit schwenckfeld was gewis aan wei¬ 

nigen bekend en de inhoud er van •— niemand wist het beter 

dan albada — zeer indruischende tegen de algemeene ziens¬ 

wijze op dit punt. Om eenig gehoor nden, moest hij het 

gewis raadzaam achten, den voorstander dezer denkbeelden niet 

te noemen. Heeft hij te vergeefs uitgezien naar den tijd, waarop 

dergelijke denkbeelden heerschend gezag zouden erlangen; is 

dit gebeurd eerst eeuwen nadat zijn en zijner geestverwanten 

graven gesloten zijn — waarlijk het getuigt voor de vastheid 

van hun geloof en de helderheid van hun blik, dat zij in de 

16e eeuw geijverd hebben voor hetgeen wij in de 19e eeuw 

onder de voorrechten van onzen leeftijd tellen. 

Zoodra wij op de jaarteekening der brieven acht geven, 

waarin albada zijne Schwenckfeldiaansche gevoelens ter spraak 

brengt, kan ons eenige wijziging in het betoon van ijver waar¬ 

mede hij ze voorstond en beleed, niet ontgaan. Wat hij tegen¬ 

over danaeus en MARNix streng verdedigt: de mensch jezus 

Christus de natuurlijke zoon van God, de vergoddelijking dus 

van het vleesch des Heeren, wordt later nauwelijks meer ver¬ 

meld. AcKEMA, V. D. MYLE, OVERHAAG, UTENHOVE, VOOr geeil 

dezer wordt dit gevoelen uiteengezet, geen hunner aanbevolen. 

Heeft albada daaraan vaarwel gezegd? Ik zal dit niet bewee- 

ren, doch wel mag ik veronderstellen, dat hij later veel meer 

nadruk gelegd heeft op andere kenmerkende gevoelens van 

') Epistolar, II, 2, S. 625—639. 
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schwenckfeld, als daar zijn: de betrekkelijke waarde van het 

geschreven woord en der sacramenten, van doop en avondmaal; 

de houding der overheid tegenover de Kerk; de echte gemeente 

van Jezus als bestaande uit allen, die zijne verschijning liefge¬ 

had hebben, onverschillig of ze zich al of niet schikken in eenig 

uitwendig kerkelijk verband. Van indifferentisme verschilde 

deze houding gansch en al. Albada zelf verhaalt ons1), in Keu¬ 

len een bezoek te hebben ontvangen van den beruchten fran- 

cjscus puccius FiLiDiNus, die zijne reformatorische loopbaan eindigde 

met terugkeer in de Roomsche kerk. Hij had hem aan zijn 

huis en tafel ontvangen, sed post primam et alteram conver- 

sationem — vervolgt hij — plus differre nos intellexi quain 

coelum et terram. Nolo illurn gravare hujus aut illius haere- 

seos nomine. Sed scias opiniones ejus prorsns spiritui meo 

adversas, praeter spem quam de Ecclesiae reformatione vel aedi- 

ficatione diabet. Zelum illius video et amplector sed is non est 

ex vera Dei Patris ac aeterni Filii ejus scientia. Voorwaar! 

Hoe anti-dogmatiesch gezind, schatte hij den persoon en het 

werk van den Christus te hoog, om met puccius te kunnen 

overeenstemmen. Hij verkeerde liever met de vrienden en voor¬ 

standers van de inzichten, die hem dierbaar waren. Enkele 

predikers en belijders dezer inzichten leerden wij kennen; enkele 

slechts: het kon nauwelijks anders; zulke opvatting en waar- 

deering van het Christendom heeft niet veel hart voor pole¬ 

miek, daar het dogma van anderen haar te weinig belangstel¬ 

ling inboezemt, om het opzettelijk te bestrijden; het is haar 

te veel bijzaak, om het sterk op den voorgrond te dringen. In 

onzen albada leefde, als een echten geestverwant van schwenck- 

feld, antipathie jegens het dogma, met name tegen de praedes- 

tinatie. Ista doctrina omnium nostrarum calamitatum causa est2); 

b Gaebema, pag. 765 en pag. 772’ 

■) Bri e f e , S. 138. 
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door beza aanbevolen vindt ze bij hem geen oor, te minder, 

daar hij in het algemeen geen vrede heeft met beza’s theologi- 

schen arbeid: annotationes bezae examinabo. Hij spreekt van 

dit voornemen in September 1584; dat het volbracht is, blijkt 

uit de verklaring van burmania, aan wien door ackema een 

afschrift van albada's aanmerkingen werd ter hand gesteld: 

nactus quoque sum hisce diebus examinationem annotationum 

bezae a remberto (ackema) nostro 1). Ook van dezen arbeid is, 

voor zoover mij bekend werd, niets ter perse gelegd. 

De studie der H. Schrift was en bleef hem een bron van 

geestelijk genot. De op haren inhoud door hem in vroeger jaren 

gemaakte annotationes had hij in 1581 vernietigd en zich 

toen aan het opstellen van nieuwe aanteekeningen gewijd: 

studio sacrarum litterarum me recreo et nunc in collatione 

sum quatuor versionum Novi: veteris, erasmi, bezae et casta- 

lionis 2). 

Aan ackema berichtte hij in December 1583 uit Worms 

betreffende dergelijken arbeid: oranes translationes N. T. confero, 

ac errores, qui a singulis commissi simt, annotare coepi et quo- 

modo corrigendi sunt indico. Hic labor pro majore parte abso- 

lutus est3). 

Dat hij bij zulk werk het heil der gemeente beoogde, belijdt 

hij bij herhaling en werpt allen schijn van zich, alsof hij zijne 

uitlegging aan anderen wilde opdringen; het tegendeel getuigt 

hij in den reeds genoemden brief aan ackema: Spero enim tem- 

pus instare, quo Dominus nos majori gratia et luce inviset, nee 

ante etiam quam id fiat a nialis nostris liberabimur. Si forte 

his Annotationibus meis quosdam commovere potero, ut Scrip - 

turam paulo sublimius et profundius inspicere incipiant. Incepi 

>) A. W., S. 148. 

*) Briefe, S. 86. 

s) Ed. gabbema, pag. 7G7. 

12 
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vero a Divo johanne, qui mysteriorum, in quibus hodiegravis- 

simae sunt aberrationes, prae ceteris plenus est, ac jam pridem 

Annotationes in Epistolam ipsius primam absolvi, quas Boctori 

SAMUELi probandas tradidi. Et nunc in Euangelio ejus sum, 

easque Annotationes spero me intra duos menses per gratiam 

Dei similiter absoluturum esse. In proximis nundinis ut ambas 

Annotationes habeas, Deo volente procorabo. Si modo tantum 

otii nobis fuerit, ut perfecte describantur. 

Niets van dit alles heeft het licht gezien, maar de copy de 

ronde gedaan binnen den kring der geestverwanten. Toch kun¬ 

nen wij eenigszins over den inbond dezer annotationes 

oordeelen, daar albada zelf haren inhoud aldus beschrijft: in 

primis gaudeo collectanea illa mea ad manus vestras illaesa 

pervenisse, quoniam pro majori parte ex Annotationibus 

val. CRATOALDi et libris c. schwenckEELDii desumpta sunt, qui¬ 

bus ille honor a nobis debetur, ut eorum testimonia graviora 

habeamus quam propria nostra. Ook blijkt duidelijk, dat hij 

het plan gekoesterd heeft om eene overzetting van het N. T. 

in onze moedertaal te vervaardigen en te doen drukken; im¬ 

mers vinden wij in zijn brief aan ackema van 15 Juli 1581 

deze regels: praelum apud vos non displicet mihi, nee etiam 

typi; si vellet novum Testamentum in Belgica lingua imprimere, 

facerem, ut a nobis illud correctum haberet2). 

Daarvan schijnt niets gekomen te zijn: de ongunst der tijden 

en de kleine dunk, dien zijne vrienden koesterden betreffende 

het welslagen van den druk van albada’s handschriften, die hij 

gaarne in een deel wenschte uit te geven; de hoop nu en dan 

door hem uitgesproken, om zich weer voor goed in de Neder¬ 

landen te vestigen, werkte alles te saam het besluit uit, om 

met de uitgaaf voorloopig geen haast te maken. Eindelijk bleef 

zij geheel achterwege. 

‘) Briefe, S. 80. 
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Uit de gedrukte briefwisseling valt verder geen licht over 

albada’s wetenschappelijken, bepaaldelijk godgeleerden arbeid. 

Alleen dienen een paar regels, om eenigszins toe te lichten 

hetgeen de haan hettema in de Vrije Fries, V, bl. 332 me¬ 

dedeelt; daar toch wordt albada de auteur genoemd van Judi¬ 

cium de Speculo roslini et Prognosticon. 

Den 25 Mei 1583 schrijft albada: Edidit non ita pridem 

amicus quidam noster Prognosticon aliquod, cui in ple- 

risque assentior, ejus unicum tantum exemplar habeo, quo nunc 

omnibus ibi arnicis satisfacere cogor. Quamobrem oblato lioc 

nuncio, qui Bremam proficiscitur, mitto illud ad bernhardum 

zum boene, eum rogavi, ut perlectum tibi mittat. Tu porro 

dabis operam, ut ad praesidem aysma veniat ; dignum enim 

lectu est. Nomen auctoris veriim est roeslin, medicus zu Ha¬ 

gen au, cujus professionem ex lectione libri facile intelliges. Idem 

Coloniensi prosperum successum vaticinatur, sed ista pro hac 

vice sufiiciant. Sum enim ob alia quaedam negotia occupatior 1). 

Over de verder daar genoemde geschriften van albada : 

1°. De origine ligni vitae sive de Deo met gerard 

mercatoris Responsio ad ani madversiones d. albadae in 

lignum vitae, data Duisburg 6 Junii 1581; 

2°. Responsio Dr. a. a. ad mercatorem de imagine 

Dei, heb ik nergens eenige mededeeling gevonden; evenmin 

kan ik bewijzen, dat albada in het Latijnsch opstel een Duit- 

schen tekst van schwenckfeld heeft weergegeven. Ten aanzien 

van de ook door de haan hettema genoemde: 3°. Paraphra- 

sis in precationem Do mini, 4°. De Corneta anni 

1580 in Novembri moet ik bekennen, ze nergens elders ver¬ 

meld te hebben gevonden. Zeker is het, dat in albada’s brie¬ 

ven van deze stukken geene melding gemaakt is, en schwenck- 

') Briefe, S. 134. 
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feld wel over enkele beden, doch niet over het geheele „ Onze 

Vader” geschreven heeft. 

Ik hoop door de ontworpene schets albada van eene zijde te 

hebben doen kennen, waarin hij recht heeft gekend te worden. 

Bedrieg ik mij niet, dan is hij de eenige landgenoot, die den 

naam van Schwenckfeldiaan dragen mag. Overhaag moge in 

eenige gevoelens gedeeld hebben: b.v. de werking van het on¬ 

geschreven woord; de houding der overheid tegenover afwij¬ 

kende godsdienstige meeningen; de onbeperkte verdraagzaam¬ 

heid; toch gelooven wij niet, dat hij schwenckfeld’s beschouwing 

van het avondmaal, en in het algemeen der Sacramenten was 

toegedaan. Wel is de achtingswaardige Doopsgezinde leeraar 

hans de RiES J) in heftigen letterstrijd (1625—1628) gewikkeld 

geworden * 2), nadat hij op gunstigen toon zich over schwenck- 

feld uitgelaten en met dien de hooge waarde erkend had van 

het ongeschreven woord Gods naast het geschrevene. Doch hoe¬ 

wel in enkele der gewisselde twistschriften eenige gezegden van 

*) Vgl. j. s. s. ballot, hans de RiEs, zijn leven en werken, in 

Doopsg. B ij dragen, 1864, bl. 57 volgg. 

2) Eene nauwkeurige opgaaf van de, vaak onstichtelijke, titels dier stukken 

vindt men Catal. van de Bibl. der ver. Doopsg. Gem. te Amster¬ 

dam, 2e gedeelte, bl. 35 volg. Onlangs is het beloop van dezen twist helder 

uiteengezet in r. barcley's the inner Life of the religious Socie- 

ties of the eommon wealth (1876) pag. 223; de schrijver was daartoe in 

staat gesteld door de mededeelingen van prof. de hoop scheffer, wiens hulp 

hij dankbaar erkent. Onder den indruk van het verschijnen dier pamfletten en 

den heerschenden tegenzin tegen schwencicfeld dichtte vondel het Antido¬ 

tum tegen het ver gift der Geest-dr ij vers, tot verdediging 

van Gods beschreven woord, opgenomen in de uitgaaf der werken 

door VAN lennep, II, bl. 572 volgg. Op de Bibl. der Doopsg. Gemeente van A m- 

sterdam bevindt zich een exemplaar van den oorspronkelijken druk des a n- 

t i d o t u m s , een folio in plano, met het onderschrift I. V. V., u i t g h e g e v e n 

’t Amsterdam b ij jacob aertsz., Boeckvercooper in de vierighe 

Colom, byde nieuwe Brugh. 
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schwenckfeld worden overgenomen b.v. uit het tractaat vora 

Unterscheid des Worts des Geists und B ü c h s taben s, 

(S. 564 flg. van het eerste deel zijner Schriften) is door der¬ 

gelijke bloemlezing van citaten in geenen deele het bewijs 

geleverd eener vertrouwde bekendheid met de geestesrichting des 

mans, die zeer ten onrechte op één lijn geplaatst werd met 

drijvers, welke vroeger geleefd hadden, maar wier geestver¬ 

want hij niet geworden is. Overigens bleek het mij niet, dat 

hans de RiES andere gevoelens van schwenckeeld aanhing en 

ik meen recht te hebben, het daarvoor te mogen houden, dat 

hiJ schwenckfeld’s denkbeelden over de waarde van het onge¬ 

schreven woord overnam, in zoover deze reeds vroeger door 

Zwitsersche Anabaptisten, later ook door sebastian franck 

voorgedragen waren. 

Ten eenemale in het onzekere verkeer ik ten aanzien van 

het bepalen van den aard der betrekking, die er tusschen eenen 

anderen Nederlander en schwenckfeld bestaan heeft. Ik bedoel 

den wel- en toch niet genoeg bekenden justus velsius. Tijdge¬ 

noot van schwenckfeld is hij met dezen bevriend, althans be¬ 

kend geworden. Immers in schwenckfeld’s Epistolar, 2e Th. 

le Band komen voor onder N°. 35, 36 twee brieven: An 

justum VELSiuM H a g a n u m , e i n Schriftliche C o 11 a t i o n 

von christo, vom worte Gottes und Mitteln. Aan den- 

zelfden vom Lauff des Worts Gottes und von christi 

göttlicher Kindschafft. De inbond dier brieven bleef mij 

geheel onbekend. Niemand dergenen die over velsius schreven, 

stond stil bij de betrekking tusschen hem en schwenckfeld. 

Voor zoover wij velsius kennen, kunnen wij de veranderingen 

aanwijzen, welke zijne godsdienstige denkbeelden hebben onder- 

') Yan dit gedeelte des Epistolars wordt, zoover ik weet, geen exemplaar 

hier te lande gevonden, maar de inhoudsopgave is medegedeeld in o. kudelbach’s 

Ausführliche Geschic h te schwenckfelds und der Schwenck- 

felder (1861) S. 250 figg. 
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gaan. Ik zeg met nadruk, voor zoover wij hem kennen; want 

van al zijne geschriften stonden er mij slechts een drietal ten 

dienste. Justi velsii Hagani, in Cebetis Thebani tabu- 

1 am commeiitariorum 1 ibri sex, totius mora 1 is phi- 

losophiae thesaurus, in quibus nonnulla per occa¬ 

sion e m turn de studiorum, a r t i u m et s c i e n t i a r u m 

abusu et corruptela, turn contra ea quae nostra 

hac aetate in religione exorta sunt falsa et a b- 

surda dogmata, ad Catholicae et orthodoxae veri- 

tatis propugnationem et defensionem, passim dis- 

seruntur, uitgegeven in 1551 *). Deze schreef hij, toen hij 

nog der Roomsche kerk toebehoorde en als zoodanig zijn boek 

opdroeg aan den Cardinaal granvelle. In 1556 zag het licht 

Apo 1 ogia justi velsii Hagani contra haereticae pra- 

vitatis appellatos Inquisitores eorumque captiosa 

de fide ipsi proposita Interrogatoria* 2).Wel gaat eene 

breede praefatio, gericht aan keizer karel en diens broeder 

eerdinand vooraf, doch deze dient vooral, om hunne hooge be¬ 

scherming in te roepen tegen de gewelddadigheden, waaraan 

hij, velsius hun onderdaan, te Keulen is blootgesteld geweest. 

Daar heeft men hem gekerkerd, zich aan zijn lijf en goed ver¬ 

grepen en is hij alleen door de wondervolle hulp Gods van 

den dood gered. In dit allerbelangrijkst boek verdedigt velsius 

zijne godsdienstige overtuigingen en schroomt niet den inhoud 

der Confessio Augustana als met de waarheid des Evan¬ 

gelies overeenkomstig, te roemen. Op de inquisitoriale vragen 

hem gedaan, geeft hij in het breede antwoord, blijkens dit ge¬ 

schrift, dat hij uit Frankfort a. M. de wereld inzond. Reeds 

uit deze Apologia werd het duidelijk, dat hij betreffende het 

avondmaal denkbeelden voedde, die van de Luthersche afweken; 

‘) Een exemplaar behoort aan de Academische Bibliotheek te Leiden. 

2) De Academische Bibliotheek van Utrecht bezit een exemplaar. 
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nog duidelijker bewees hij dit, door eene Christiana Con- 

f e s s i o de coeua D o m i n i exhibita nuper quibusdam 

theologis a johanne candido. Anno Domini 1560. De pseu- 

donym wordt op den titel van het exemplaar, dat de Utrecht- 

sche Acad. Bibl. bezit, verklaard: velsius. 

Na aandachtige lezing van dit opstel, houd ik het voor waar¬ 

schijnlijk, dat schwenckfeld in eene en andere uitdrukking over 

de werking des geestes aanleiding gevonden heeft, om met 

velsius in briefwisseling te treden. Bij gemis van gelegenheid, 

om zijn Epistolar of de Epistolae van velsius te kunnen 

raadplegen, moeten wij ons van alle beslissing onthouden en 

tevreden zijn met de hoop, dat anderen, wien deze bronnen te 

eeniger tijd zullen ontsloten worden, op dit punt de weetgie¬ 

righeid der lezers kunnen voldoen. Bij zoodanige ongewisheid 

hebben wij geene vrijmoedigheid, om hem onder de trouwe 

volgelingen van schwenckfeld te plaatsen x). Zulk een rang 

komt albada toe. Zijn ijver voor de verbreiding van diens ge¬ 

voelens ontsproot uit de hartelijkste ingenomenheid. Het ligt 

buiten zijne schuld, zoo schwenckfeld’s geschriften hier te lande 

niet meer lezers gevonden hebben. Doch de aanbeveling van 

albada vond geen algemeenen ingang, dat ligt verklaarbaar is. 

Schwenckfeld schreef in het hoogduitsch en geene andere wer¬ 

ken dan van theologischen aard; zijn tijdgenoot sebastian franck 

was hier te lande veel meer bekend en gezocht dan schwenck- 

') Calvin, die hem te Frankfort a/M. in 1556 ontmoette, schreef van hem: 

insanus quidam velsius — novis tricis nos implicuit, sed ejus importunitati tan¬ 

tum biduum dedimus. Vgl. henry, das Lebens Calvins, III, S. 418fig. Uit¬ 

voerig is het leven en de werkzaamheid van velsius geschetst door salig, a. a. 

O., II, S. 1140flg.: minder volledig door paquot. Mémoires, IX, pag. 437 ss., en 

Bayle, Dict, in voce. Over het kortstondig Professoraat van velsius te Mar¬ 

burg handelt strieder, Hess. Gel.-Geschichte, XVI, S. 289. Om den aard 

der betrekking te bepalen, die er bestaan heeft tusschen hem en viglius, zijn 

vroegeren medestudent te Leuven, raadplege men viglii ab ayt ta e p i s t o 1. 

select, ad diversos, in de Anal. Belgica, II, A pag. 357 sq., 377 sq. 
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feld, door geschriften van geschiedkundigen en zedekundi- 

gen inhoud, die vertaald werden, terwijl hij als paroemiograaph 

werkelijk gunstigen invloed oefende ver buiten den kring, waar¬ 

binnen hij zich bewoog *), zoodat zijn naam natuurlijk veel meer 

ruchtbaarheid verkreeg dan die van schwenckfeld. Deze heeft 

een groot gedeelte zijner opstellen polemiesch tegen luther en 

de Zwitsersche hervorming gericht, welke over de grenzen van 

Duitse hl and en Zwitserland nauwelijks bekend werden. 

Het hier te lande opkomend Calvinisme nam geen kennis van 

die werken; evenmin konden de Doopsgezinden dier dagen zich 

aangetrokken gevoelen tot een auteur, die slechts eene zeer be¬ 

trekkelijke waarde toekende aan hetgeen bij hen evenzeer als 

bij de Calvinisten hoog stond aangeschreven: de bijbel en de 

door den Heer ingestelde plechtigheden. 

Albada mag waarlijk een echt geesteskind van schwenck¬ 

feld genoemd worden. Hij behoorde tot die schaar, van welke 

RÖHRïCH met volkomen juistheid gezegd heeft: die meisten 

Anhanger schwenckfelds waren wirklich fromme Seelen, die 

sich abgeschreckt durch die polternde Polemik und durch den 

anmassenden Rechtglaubigkeitsstolz der Prediger, von deren 

Kirchengemeinschaft zurück gezogen batten, desto inniger an 

dein gottseligen schwenckfeld hielten und sich an dessen Schrif¬ 

ten erbauten 2). 

‘) Over franck’s groote verdienste op het gebied der spreekwoorden-literatuur 

vergl. men Dr. suringar's geleerd werk: Erasinus over Nederland- 

sche spreekwoorden (1873), bl. XLIX volg.; de grondige monographie 

van Dr. latendorf, S e b. franck’s erste namenlose Sprichwör- 

ter-Sammlung (1876) S. 314 Dg. en de kritische opmerkingen van Dr. 

franz WEiNKAUFF geplaatst in het tijdschrift Alemannia, Th. V folg. 

-) Geschichte der Reformation im Elsass und besonders 

in Strasburg, 111, S. 136. 
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